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ALRK Federacijos Kon
gresas, Lawrence, Mass. 
buvo tikrai įspūdingas. 
Iškilmingos pamaldos, tu
riningi pamokslai, kalbos, 
referatai pasiliks ilgai at
mintyje. Tik reikia, kad į- 
gautus įspūdžius paskleis- 
tume visose kolonijose 
draugijų ir kuopų susirin
kimuose.

Pirmas ir svarbiausias 
darbas, tai išpildyti Kon
greso pageidavimą, bū
tent, iškilmingai paminėti 
Lietuvos krikšto 550 me
tų sukaktį. Lietuvos krik
što sukaktį būtų galima 
paminėti sujungiant su 
spalių 9 dienos minėjimu.

Antras svarbus nutari
mas, kad kiekvienoje lie
tuvių kolonijoje įsisteigtų 
katalikiškos spaudos pla
tintojų ir bendradarbių 
(korespondentų) rateliai.

Dabar kaip tik geriau
sias laikas ruoštis spau
dos platinimo darban.

Gerb. Vadai, kunigai ir 
pasaulionys turėtų ragint- 
ti visus stoti į katalikiš
kos spaudos platinimo 
darbą. Spauda vra stip
riausia galybė. Panaudo
kime tą galybę katalikiš
koje akcijoje. Moką rašyti 
terašo korespondencijas ir 
straipsnius ‘Darbininkui’. 
Kalbininkai ir agitatoriai 
testoja į “Darbininko” 
platinimo darbą.•________ -

Amerikos lietuviai bol- 
ševikėliai ir socialistėliai 
užsimanė išleisti savo jau
nimui laikraštuką, šau
kias i visuomenės para
mos. Jie sako tą laikraš
tuką leisią palaikvmui lie
tu vvbes. Kadangi lietuviai 
bolševikėliai ir socialistė
liai, atskilę nuo lietuvių 
išeivijos darbo, visą laiką 
dirbo tik svetimiems — 
sovietams ir agitavo, kad 
“nė cento Lietuvai”, tai 
neįtikėtina, kad jie taip 
staiga ir nuoširdžiai būtų 
atsivertę gelbėti Lietuvą 
ir gaivinti lietuvybę.

Tūlas Ormanas, anot 
lietuvių bolševikų organo 
“Naujoji Gadynė” yra 
“vienas pačių uoliausių 
Bimbos Žalnierių, buvęs 
Sovietų Sąjungoje... Stali
no nykštį bučiavęs”, šau
kiasi į visuomenę, kad ii 
padėtu išleisti tą laikraš
tuką, “lietuvybei palaiky
ti”.

“Naujoji Gadynė” sako, 
kad “iš Ormano toks lie
tuvybės palaikytoias, kam 
iš ano ožio muzikantas”. 
Tokį liudvma išduoda Or- 
manui jo bendraminčiai, 
tik gal ne taip giliai įbri
dę i kruvinaii komunizmą.

Plačioji Amerikos lietu
viu visuomenė, kuri visą 
laiką sielojosi Lietuva ir 
lietuvybe, kuri milijonus 
dolerių sudėjo ant tėvynės

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teista va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Ispanijos - Italijos Byla 
Tautų Sąjungoje

RUSIJOS KOMISARAS .TŪKSTANČIAI UŽMUŠ- 
KARINGAI IŠĖJO PRIEŠ1 TA KINIJOS - JAPONI- 
ITALIJĄ IR VOKIETIJĄ

Prancūzija ir Anglija 
Siunčia Daugiau Laivų į 

Viduržemio Jūrą

JOS KARO LAUKE
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Laikinosios Lietuvos sostinė Kauno v aizdas iš Aleksoto kalno funikulieriaus. 
Kadangi Kaunas turi daug aukštų kalnų, tai su kai kuriais iš jų susisiekimas 
palaikomas funikulieriais. Vieną iš toki ų funikulierių matomo šiame atvaizde.

Ispanijos Sukilėliai Užėmė “iŠ™’
Naujas Pozicijas

Hendaye, Prancūzijos- Ispanijoje, 
Ispanijos rubežrus — Is- ko j. 
panijos sukilėliai smar-

Biskajų

Washington, D. C. —
Rugsėjo mėnesio pabaigo- 

įlan- je čia įvyks Moterų Kata- 
į likių Nacionalės Taryobs 

skel- suvažiavimas.
Suvažiavimas bus atida-

r------------------- Radikalų valdžia !___
kiai supliekė radikalų ka- bia, kad Asturijos anglia- 
riuomenę prie Gijon. Su- kasiai smarkiai ruošiasi rytas iškilmingomis Mi- 
kilėliai užėmė svarbu kai- mūšiui su sukilėliais, ir šiomis. Pranešta, kad a- 
ną Covandonga arti Gijon. kad į šiaurę nuo Leon jie paštališkas delegatas, Jo 

.A. G. Cicognani, 
Bet laikys pontifikalines Mi- 

tuo pačiu Ispanijos radi- šias nacionalėj šventovėj 
kalai skundžiasi, kad as-1 ~
turiečiams trūksta ginklų 
ir amunicijos. Taigi be 
ginklų ir amunicijos ar 
galima tikėti, kad jiems 
būtų pavykę užimti nors 
vieną pėdą sukilėlių atsi
imtos žemės.

Gijon yra paskutinė radi- atmušę sukilėlius ir ūžė- Eksc. 
kalų tvirtovė šiaurinėje mė prarastas vietas.

Lietuvos aukuro turi da
bar pasakyti: nė cento 
bol š e v i k a ms - socialis
tams. Lai jie vieni atitai
so savo klaidas ir padaro 
viešą atgailą. Pasakykime 
jiems: Broliai, paklydėliai 
mes aukavome ir dirbome 
Lietuvai ir lietuvybei, o 
jūs trukdėte, tai dabar 
jūs vieni padirbėkite ir 
aukomis paremkite, »kad, 
atgaivintumėte Lietuvos j 
meilę ir lietuvybę savųjų, 
bolševikų - socialistų jau
nimo tarpe.

BEDARBIU REGISTRA
VIMAS

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

LIETUVOS SVIESTAS 
GERIAUSIAS

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

Berlynas — Per šiomis 
dienomis Berlyne įvyku
sį tarptautinį pieninin
kystės kongresą surengtą 
sviesto ištyrimą, kuriame 
su savo gaminiais dalyva
vo 17 valstybių, geriau
sias šviežias sviestas pri
pažintas šių valstybių: 
Danijos, Vokietijos, Esti
jos, Suomijos, Lietuvos, 
Olandijos, Austrijos, Len
kijos ir Švedijos.

1 — Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčioje.

Pamaldose ir suvažiavi
me dalyvaus eilė arkivys
kupų ir vyskupų.

Washington — Pereitą 
kongreso sesija autoriza
vo prez. Rooseveltą sure
gistruoti šalyje visus be
darbius. Dabar apgalvoja
mi būdai, kaip tas sėk
mingiausia būtų galima 
atlikti.

Siūloma bedarbius sure- 
gistrouti su viena diena 
lygiai taip, kaip vykdomi 
rinkimai. Skirtą dieną visi 
bedarbiai savanoriai eina 
į savo precinktus ir ten 
jie, kaip per balsavimus, 
įregistruojami.

Prez. Rooseveltas esąs 
palankus šiam sumany
mui. Sako, tik tokiu būdu 
būtu patirtas tikrasis be
darbių skaičius aplamai ir 
kiekvienam centre atski
rai.

LATVIJOJ STEIGIAMA 
NAUJA VYSKUPIJA

Ryga — Popiežius pakė
lė Latvijos katalikų baž
nyčios galvą arkivyskupą 
Springovičių Latvijos me
tropolitu. Be to, bus įstei
gta nauja vyskupija su 
buveine Liepojuje, kuri 
valdys Kuršo ir žiemgali- 
jos katalikų parapijos.

EKSKURSIJA MOTO
CIKLU IŠ KAUNO PO 

EUROPĄ <

Nyon, Šveicarija — Pe
reitą penktadienį įvyko 
Europos valstybių konfe- į 
rencija aptarti “piratiš
kus” įvykius Viduržemio 
jūroje. Konferencijai va-j 
dovavo Anglija ir Pran- j 
cūzija. Dalyvavo ir Sovie
tų Rusijos užsienių reika
lų komisaras Litvinovas. 
Konferencijos tikslas ap
saugoti valstybių laivus 
nuo submarinų Vidurže
mio jūroje. Toje konferen
cijoje nedalyvavo Italija 
ir Vokietija. Priežastis ta, 
kad tų valstybių atstovai 
nenorėjo sėdėti prie vieno 
stalo su Sovietų Rusijos 
atstovu, nes Sovietų Rusi
ja, nors neįvardino, bet 
suprantamai įtarė laivų 
skandinime Italiją.

Sovietų komisaras Lit
vinovas labai karštai kal
bėjo, pareikšdamas, kad 
Rusija pati viena “apsi
dirbsianti su povandeni
niais laivais,- kurie vykdo 
piratizmą atviroje jūro
je”. Girdi Rusija neleis, 
kad jos nuosavybė būtų 
naikinama Viduržemio jū
roje.

Taipgi kalbėjo Anglijos 
ir Prancūzijos atstovai, 
bet jie kalbėjo labai at
sargiai, kad neįžeistų nei 
Italijos, nei Vokietijos ir 
reiškė pageidavimą, kad 
prie kovos su pavandeni- 
niais laivais prisidėtų ir 
įtaikia ir Vokietija.

Keturios valstybės jau 
pasižadėjo kovoti su sub- 
marinais, būtent, Anglija. 
Prancūzija. Graikija ir 
Turkija. Pagal sudarytą 
planą, tai tų keturių vals
tybių kariniai laivai skan
dins kiekvieną submarina 
arba karo laivą, kuris tik 
užpuls neutralės šalies ta- 
vorinį laiva.

Šios konferencijos nuta
rimai bus referuojami 
Tautu Sąjungos suvažia
vimui.

Shanghai, Kinija — Pe
reitos savaitės pabaigoje 
ir sekmadienį, rugsėjo 12 
d. apie Yangchang, 10 my
lių į šiaurę nuo Shanghai 
ir svarbiausioje karo lini- 

I joje palei Whangpoo ir 
Yangtze upes įvyko kruvi- 

• niausi mūšiai japonų su 
j kiniečiais. Yang c h a n g 
i miestas, kuriame neliko 
j nei vieno namo nesudegin
to ir nesugriauto, mainėsi 
iš rankų į rankas. Bet ja- 
poniečiai sako, kad jiems 
pavykę pasivaryti kiek 
pirmyn.

Japonai sumušė kinie
čius ties Manchang, šiau
rės Kinijoj. Miestas visai ; 
sunaikintas. 1
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KINIJA ŠAUKIAISI
TAUTU SĄJUNGOS 

PAGELBOS

RUSIJA PLANUOJA 
SKŲSTI ITALIJĄ TAU

TŲ SĄJUNGAI

Geneva, Rūgs. 13 d. — 
Kinijos delegacija stip
riais žodžiais prašo Tautų 
Sąjungos imtis akcijos 
prieš užpuoliką Japoniją, 
kuri isibriovus išžudė tūk
stančius žmonių ir sunai
kino kelėtlfmiest. Kinijos 
delegacija pareiškė viltį, 
kad Jung. Valstybės įsto
tų į Tautų Sąjungą, ir kad 
bendrai dalyvautų akcijo
je prieš “užpuoliką”.
HITLERIS REIKALAU

JA “VOKIETIJOS 
KOLONIJŲ”

Nurnberg, Vokietija — 
Rūgs. 13 d. — Vokietijos 
diktatorius Hitleris pa
reiškė, kad Europoje “ne
bus taikos ir ramybės, pa
kol nebus išspręstas kolo
nijų klausimas”.

“Vokietija reikalauja 
grąžinti jai prieškarines 
senas kolonijas ir ne dau
giau”, Hitleris pareiškė 
užsienių korespondentams 
Burg palociuose,, iš kur 
jis žiūrėjo į 100,000 nacių 
kareivių paradą.

Taigi nebus naujiena, 
jei Hitlerio įkaitinta ka
riuomenė užpuls vieną ar 
kitą valstybę, kuri yra 
atgavus iš Vokieti jos savo 
žemes, kurias Vokietija 
valdė prieš Pasaulinį Ka
rą. Viena iš tokių valsty
bių yra ir Lietuva. Taigi 
Klaipėdos kraštas tebėra 
pavojuje. Lietuva turi bu
dėti.

• v

Geneva, Rūgs. 13 d. — 
Sovietų Rusijos komisarai 
ruošiasi skųsti Italiją 
Tautų Sąjungai už skandi
nimą jos laivų Viduržemio 
jūroje. Sovietų komisarai , 
sako, kad jie turį neginči
jamų įrodymų, kad Italija 
užpuldinėja ir skandina 
svetimų valstybių laivus. 
Jau nuskandinus ir jos du 
laivu. Sovietų karo laivas klausinėta Šlapelienė, ko- 
sulaikęs italų povandeninį dėl jos knygynas prenu- 
laivą Marmoros jūroie, meruoja iš Kauno “Sta- 
kuris bandęs nuskandinti tistikos biuletenį”. Tardy- 
Rusijos laivą. Tuo Rusija mo metu Šlapelienė klau-

LENKAI TARDĖ 
ŠLAPELIENĘ

Lenkams didelio rūpes
čio kelia ir Lietuvos sta
tistikos žurnalas. Taip “V. 
Ž.” 39 nr. praneša, kad 
Vilniuje buvo tardyta ir

atliko šią vasarą kun. V. 
Zakarauskas ir kun. Jur
gis Jankevičius, sukarš- 
dami 8000 kilometrų. Ek
skursantai per lenkų ka- 
ridorių turėjo vagonuose 
keliauti — motociklu ne
buvo jiems leista važiuoti. 
Tai bene bus pirmoji iš 
Kauno motociklų ekskur
sija 4 Europą, tiek daug nori įrodyti, kad Italija sinėta, kuriam tikslui jai 
padariusi kilometrą ke- yra tikro ji kaltininkė lai- reikalingas šitas biulete- 
lionės. vų skandinime. ms.

Geneva, Rūgs. 13 d. — 
Šiandien susirinko 50 val
stybių atstovai į Tautų 
Sąjungos posėdį svarstyti 
Ispanijos radikalų val
džios iškeltą bylą prieš I- 
taliją. Ispanijos radikalai 
kaltina Italiją skandinime 
jos laivų ir teikime pagel
bos jos sukilėliams. Kokia 
tai ironija, kad Tautų Są
jungos posėdžio pirminin
ku yra Ispanijos radikalų 
valdžios premjeras Juan 
Negrin. Jam ta vieta teko 
iš eilės.

Kada Tautų Sąjungos 
atstovai susirinko posė
džiauti. tai Anglija pa
siuntė 35 it Prancūzija 25 
karo laivus į Viduržemio 
jūrą kaipo apsaugą nuo 
submarinų ir karo laivu, 
kurie skandina kitų šalių 
laivus.

/Ispanijos radikalų val
džia praneša, kad jos karo 
laivui pavykę nuskandin
ti vieną povandenini lai
vą, bet kad sužinoti tikrai 
kuriai valstybei tas laivas 
priklauso, tai reikia jį iš 
jūros ištraukti. Bet tos ži
nios nėra oficialios ir ne
patikimos. Sovietų Rusija, 
jeigu nori turėti tikrų i- 
rodvmų, tai turėtų tą lai
vą ištraukti. Jeigu tą pa
darytų, tai būtų geras įro
dymas prieš tą ar kitą 
valstybę, ir gal tokiu bū
du prašalintu susidariusi 
karo pavojų Europoje.

MAYORAS RAGINA 
DARBININKUS ORGA

NIZUOTIS

Lavvrence, Mass. — Sek
madienį, rugsėjo 12 d. 
New Yorko miesto mayo- 
ras LaGuardia kalbėjo 
CIO darbininkų sušaukta
me susirinkime. Dalyvavo 
anie 15,000 darbininku. 
Mayoras LaGuardia, kal
bėdamas apie darbininkų 
teisę streikuoti ir pasirin
kti sau tinkamus vadus, 
ragino darbininkus dėtis į 
unijas ir per jas siekti 
sau geresnės būklės.

Taipgi kalbėjo ir Sidney 
Hillman iš New Yorko, 
CIO, vicepirmininkas ir 
pareiškė, kad tekstilės in
dustrijos darbininkai turi 
susiorganizuoti, nes jie 
turi tą teisę paremta įsta
tymais.

Tame darbininkų mitin
ge dalyvavo ir Lawrence 
miesto mayoras Griffin 
ir oficialiai pasveikino 
New Yorko mayorą.

Šis susirinkimas buvo 
sušauktas, kad paraginti 
darbininkus • daly v a u t i 
balsavimuose, kurie įvyks 
trečiadienį ir ketvirtadie- 
n. American Woolen kom
panijos darbininkų Wood 
ir Ayer audenyčiose, ku
riais bus išspręstas klau
simas ar darbininkai nori, 
kad juos atstovautu ir ių 
reikalus gintu Textile 
Workers Organizing Com- 
mittee.
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KUN. K. JENKAUS PAGERBIMO BANKETAS
Rugsėjo 12 d., 6 vai. va

kare, Šv. Petro par. sve
tainėje 492 E. 7th St. įvy
ko kun. K. Jenkų, iš Lie
tuvos sugrįžimo proga 
pagerbti bankietas. Ban- 
kiete dalyvavo virš 300 
žmonių. Prie garbės stalo* 
sėdėjo: vakaro kaltinin
kas kun. K. Jenkus, kleb. 
kun. Pr. Virmauskis, kun. 
K. Urbonavičius, kun. Pr. 
Juškaitis, kun. Juozapas 
Strakauskas, kun. Juozą- 
pas Petrauskas, kun. jo
nas Plevokas, klier. Anta
nas Baltrušiūnas, klier. 
Žuromskas, klier. Dąųnys, 
kunigo Jenkaus motinėlė, 
sesutė ir kiti.

Kleb. kun. P. Virmaus
kis pirmuoju žodžiu pa
kvietė kum K. Jenkų at
kalbėti maldą.

Šeimininkių rengėjų — 
sodaliečių ir didž. choro 
turtingai valgiais apkrau
ti stalai patiekti susirin
kusiųjų svečių malonu? 
mui.

Po skanių užkandžių 
kleb. kun. P. Virmauskis 
pasakė gražią kalbą, nu
šviesdamas šio vakaro 
tikslą ir to vakaro kalti
ninko kun. K. Jenkaus 
trumpą išsirengimo kelio-į 
nėn netikėtą laiką. Anot' 
jo, “kad ir kepurės netu
rėjo laiko nusipirkti, susi
rengė per vieną savaitę...”

DAKTARAI

r
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DARBININKAS

Lapkri&o-Nov, 30 <1,4937
ELKS BĄLLROOM, k MAGAZINE ST
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RAJAUS IR ŠOKIAI BALIUS IR ŠOKIAI

T?

mu užsukti į Wilkes - Bar- 
re, kur p. Glineckio ir p. 
Zalesko yra nemažai pa
žįstamų. Atvykę į Wilkes- 
Barre lankėsi “Garso“ re
dakcijoj ip matėsi su bu- 
busiu bostoniečių A. Na
viku, p. J. Šaliūnu, Zuju 
ir kitais. Parvežė glėbį 
liųkėjimų visiems bosto
niečiams. Taipgi aplankė 
“Amerikos” redakc i j ą, 
Brooklyn, N. Y. ir kitas į- 
domesnes vietas.

JUOZAS M. DIUS
• f » 'ii
LAIKRODININKAS 

paduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Ęroądwąy 
So. Boston, Mass.

»

Klebpnas kųn. Virmaus
kis baigdamas savo kąlbą 
pakvietė kųn. J. Petraus
ką toastmasteriu.

Kun. J. Petrauskas, Šv. 
Roko par. vikarąs iš Mon
tello, Mass. pirmuoju sąvp 
žodžiu pažymėjo, kad jie 
(jauni kunigai) daug esą 
prisiklausę senų kįebpnų 
atodūsių dėl Jietųyiško 

iveikimp bei lietuviškumo, 
į bet mes (jauni kunigai) 
anot yieno pasakojipąp iš 
Ppp. Grigaliaus užrašų, 
nėra jaunesnį už žįįągal-! 
vįus klebonus, kaip klebo
nai nėra seųesni už jau
nuosius vikarus. Visi ku
nigai esą jau 19 amž. sę-. 
neliai ir visi esą tų pačių 
rūpesčių pareigomis ąpr 
krauti.

Pirmasis perstatyt a s. 
kalbėti klier. A. Baltru? 
šiūnas, kuris anot Vak. 
Vedėjo greit, tik už metų 
jau pradės skelbti Dievo 
mokslą. Klier. Baltrušiū? 
nas sudeda savo nuošir
džius sveikinimus vakaro 
kaltininko adresu.

Antruoju kalbėtoju pa
kviestas kun. J. Plevokas. 
Kalbėtojas sveikina jau- 
niausį “grinori” ant kurio 
kepurės dar šiaudą matęs 
iš Lietuvos. Ir baigdamas 
pareiškė .džiaugsmą maty
damas So. Bpstonįęčių 
vieningumą dėl šip skait
lingo susirinkimo dalyvių.

Sekė programos dalis— 
Šv. Petro par. choro gru
pė, p. muz. Ę. Jųškaį va

I

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvąrd Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq, 

Cambridge, Mass.
------------—-------- :—.--------—

dovaujant, sudainavo dvi 
Oi čiųčia, lįu? 

Piauti linkima”.
daineles —
lia” ir lt

Dainavo: Al. ĮGburįs, A.
Grabijplįūtė, p. Jpkubąus-
kaitė, O
Antanėlis

Valęckaitę, J-
Sekančiu kalbėtojų bų-

vo kun. Pr. Strakauskas.
Kalbėtojas pąsteb ėjęs, 
kad jau tųr būt svečiams 
reikės atleisti ir diržai li
gi paskutinės skilutės, 
neš jau tam susirinkta — 
pavalgyti, pasiklausyti ir 
paskui aptarti - apkalbėti. 
Taipgi priminė vakaro 
kaltininko prakaitavimo 
momentą ir sunkumą, lyg 
to žento meilę prie uošvės, 
ir dar žodelį taręs south- 
bostoniečių svetingumo a-.

BALIUS Ir ŠOKIAI

CAMBRIDGE, MASS.

Prašoma visų is anksto ruoštis į šį “Darbininko”
metinį parengimą.

Lapkričio - Nov. 20 d- 
Eikš Ballroom, 8 Magazi
ne St., Cambridge, Mass. 
įvyks metiniai laikraščio 
“Darbininko” šokiai ir 
balius. Tuomet, kviečiame 
visą lietuvišką visuome
nę ruoštis į “Darbininko” 
metinį parengimą.

L St. LIQUOR STORE ’
Parduodam geriausius įvai- j 
riĘ rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ |r VYNĄ- |
Visokiose {talpose: Bonkoms, Į 

Gorčiais ir Bačkomis. Visu U. I 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- : 
mas didžiausias ir {vairiausias. | 
POKILIAMS, VESTUVĖMS, ’ 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- ’ 
LIAMS. Specialiai kainos su- | 
mažinamos. Pristatėm greitai ir • 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki i 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147 '
Pas J. STRĮGUNĄ 1 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. :

dręsų, baigė savo kalbą 
juokeliu apie negro laišką 
Dįevųi.

Vedėjas pasakęs yiepą 
gąn vykusį pąvyzdėlį apie 
“Girtuoklį ir šv. Antano 
mąĮonęs”, toįpgį išgavęs 
paslaptį, kąg kun. Jenkus 
prieš važiuojant į Lietų? 
yą kepųr-ę pirko Mostel
io j, pąkyiete kųn. Pr. Juš
kaitę, Campridge lięt. par. 
kleboną toFM saV0 žodį šią 
progą.

Kųn. Juškaitis, prisimi
nęs, kad ir jam priklauso 
žiupsnelis pasidarbavimo 
def kun. Jeiikaus persike- 
limo į Bostono dieceziją. 
Taipgi paaiškino palygini
mą, kad kun. Jenkus lyg 
tas sūnus, paėmęs dalį 
nuo tėvo išvyko į pasaulį 
“pamandravoti” ir dabar
sugrįžusį čia priimamą su 
pokyliu. Vienok gyrė to
kios kelionės naudingumą, 
ypač aplankymą kaip kad 
ir tokių vietų — Liurdo, 
Romos, Vilnijos, Lietuvos. 
Baigdamas sveikino vaka

vanėlę kun. Jenkui, nuo 
visų dalyvių.

Paskutiniuoju kalbėtoju 
pakviestos vakaro kalti
ninkas kun. K. Jenkus. 
Pirmieji jo žodžiai pras
kamba “Lietuva brangi..”, 
(tuos žodžius ištarė giliai 
sujaudintu balsu). Aplan
kiau — Bakūžę, kur gi
miau...’ senutę bobutę, dar 
gyvą suradau... Prancūzi
joj aplankęs Liurdą, Itali
joj — Romą, krikščiony-

votomis. Nė kiek nesiąki- 
ria nuo šios šalies madų. 
Tik ir čia per daug mato
si yra žydų. “Alasavoja” 
ligi vėlybos nakties. Ben
drai lietuviškas nuoširdu
mas didelis. Religinis su
sipratimas nepapras tai 
gražus. Lietuvoj lietuviai 
jaučia šviesią ateitį, jie 
veržiasi ir nori prasimuš
ti. Nepamirškite, ir rašy
kite laiškus giminėms į 
Lietuvą, nes jie jų laukia. 
Lietuva labai graži šalis.

MIRĖ

•f v - J . . •/

bes Centrą, Šv. Cecilijos i
kąpą, Šv. Petro ir Povilo Grįžęs į Ameriką po atos- 
karstą ir koks didis įspū- togų iš Lietuvos jau visai 

nesinorėjo kalbėti angliš
kai.

Paskutiniuoju savo žo
džiu vakaro kaltininkas 
nuoširdžiai dėkojo vi

Rūgs. 9 d., mirė, širdies 
liga nesirgusi, Judita Mi
kalauskienė savo namuo
se, 248 W. 4th St., 55 metų 
amžiaus. Ji paėjo iš Mar
cinkonių parapijos. Ame
rikoje pragyveno 24 me
tus. Paliko vyrą Paulių, 
keturius sūnus, dukterį ir 
daug giminių. Palaidota 
su trejomis mišiomis iš 
šv. Petro bažnyčios, rūgs. 
13 d., 9 vai. ryte, Šv. 
nedikto kapuose.

Be-

dis apima žmogų, kuomet 
vaikštai po tas vietas, 
kur iš kankinių kraujo iš
augo tas gražusis medis. 
Tųrėjąų audienciją pas 
Šy- Tėvą- Aplankiau Nea
polį įr buvome pamatyti 
“Prągąrp” — Vezuvijaus 
ųgniąkalnį.

Aplankėm Vilnių. (Su
vakaro kaltininku važiavo i

v •

v •

t

GEDULO DIENOS 
MINĖJIMAS

Telefonas 
SOUth Boston

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti 

DODGE ir PLYMOŲTH 
Ateik pamatytį arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC>, 

554 DORCHESTER AVĖ.,
SO. BOSTON. MASS. 

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

V •siems šio vakaro rengė
jams, dalyviams, o ankš
w •čiau buvo pareiškęs viešą 
padėką kleb. kųn. Pp. Vir-
mauskiui už jo gerašįr-

i dingumą, per kurio malo

i
Vilniaus užgrobimo su-

kaktųvių (spalių devinto
sios) > minėjimas South
Bostone šiais metais į- 
vyks sekmadienį, spalių 3
d., 2 vai. p. p., Municipal

kųn. A. Petraitis ir kun. 
Bakšys, todėl visur apie

nę jam ir teko turėti tos
nepaprastos atost o g o s,

salėj.
Numatyta turini n g a

WKTTE Kt.200 OTHEKDESIGNSSENTHH
MEHORUL GRANITE CO.- 

ncy* BI
• '* ♦

mtnt Kt.200 OTMEO MStGNSsarEHE
MEHIIIE CRAN1TĖ CJ-

H Guincy
• e-« '* ♦

GRABORIAIprograma, kuri susidės iškurios paliks jo gyvenimejuos prisimena bei kalbė kalbų, muzikos ir dainų.didelę lietuviškumo ir redamas visuomet sakoro kaltininką įr reiškė dė
kingumą soųthbostonie- 
čiams už jų geraširdingu- 
mą. Taipgi Įinkėjot kad 
southbostoniečiai pralenk
tu cambridge’iečius.

Vakaro vedėjas pastebi, 
kad iš kalbėtojų klibų 
gąūma buvo suprasti nuo
širdus patarimas visiems 
jauniems kunigėliams va
žiuoti į Europą atosto
gauti.

Iššauktas choro grupė 
tęsti savo dainų programą 
toliaus, bet p. Ė. iMLark- 
sienė pranešė, kad choris
tai išvyko. Tęsiama kal
bos.

Vak. Vedėjas, įsigilinęs 
į kaikurių klebonų pirši
mą savo parapijų Admi
nistravimo vakaro kalti
ninkui, pasakė gražų juo
kelį apię Jaųt| ir Asilą, 
ką'4 vfsur ge^ai, o vietoj 
darbuoti^ gerįąųsia.

Pakviestas kun. K. Ur- 
bonayičius tąrij sąyp ?pdį.

ipss.) Vilnius, anot jo at ligiškumo atžvilgiu žymę. Vietinis Federacijos sky

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MĮĘŽIŲ

reikąmę, išmintį įr išpųp: 
U be išdidumo, Jpiė gyve
nime labai yra reikalingą, 
kąįp tikybiniame - bažnr

jis pareiškę, įa4 
nąį vi|carąm§ reiklų vą? 
šiupti į Iųetųvą, bąt tik į 
Ęrocktoną, nes yaĮjąro Y«r 
dėjaą, PąPuYes ^sąųtpų 
metų ĘrocktOŲ® 3ĄU 
kiai kalba angliškai. Ta^ 
gi grįžęs prįą teipps ųųpfr- 
šė gyvenimo pątYrimp

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Jei norite atsigerti skanaus alaus ąr ąle, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BOSTON BRANGH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston -

PRONE 
So. Boston

kaip Ukytyniamę t bažny
tiniame djąįe, taįp |r tor
tiniame.

Pakviesta pri 
garbės stojo S

pinfginę^do-

rodo piįzernas, nors gra
žus sayo istorinėmis baž
nyčiomis. Lenkų persekio
jimas lietuvių įr visko kąs 
liętųvįšką yra didelis. 
Pav. Švenčionių gimnazi
ją uždaro ir net baigti eg
zaminų neleidžia. Apie 
300 mokinių vyksta per 
100 kilometrų pėsti į Vil
nių baigtį laikyti kvoti
mus. Teko nugirsti jų dai- 
nąs: “Įleiskit į tėvynę... 
Svetimą padangė..., tos 
dainos lyg kąrdu širdį 
perveria, kuomet čia pat 
matai, kad jie tai gyvena 
savo sieloj. Mokyklos už
darytos. Atlaikiau šv. mi
šias prie Šv. Kazimiero 
karsto altoriaus ir Auš
ros Vartų koplyčioje.

Į Lietuvą iš Latvijos, 
aiškino toliaus, — įvažia
vus visai kitoks vaizdas. 
Laukai gražūs. Keliai su
tvarkyti. Kaunas atrodo 
tikrai modemiškas mieš
tos, Tik metėsi i akis, kad 
žydį rankose matyt yra 
ptomonė, nes kur tik he- 
pažiūfesi tai žydiškomis 
pąvąrdėmis papų o š t o ą 
ktobtovių iškabos. Į^an- 
kiąųs savo tėviškėj Pane
vėžy ą Žemaiti joj. KJebo- 
np tėviškėj Luokėj- Grą-. 
žios žemaičiuose vietos. 
B.ųvaų Kretingoj, Ęąmy- 
gąįoj, na ir Pąląugoj. Pa
langa. tai jau moderniškai 
įrengtas kurortas. Čia jau

I

Taręs savo lietuvišką a- 
čiū, bankietas baigtas 
malda.

Tenka pažymėti, kad 
bankiete labai gražiai dar
bavosi ir svečius aptarna
vo šie asmenys: A. Mark- 
saitė, O. Marcelioniutė, A. 
Grimaitė, A. Grabioliutė, 
M. Grilevičiutė, p. Mark- 
sienė, p. Raskauskienė, p. 
Slatkevičienė, p. Jeskevi- 
čienė, p. Mizgfrdienė, p. 
Lingevičienė, p. Jakimavi
čienė, p. Skudrienė, p. 
Skudris, p. Jeskevičius, p. 
Norinkevičius. Rap.

SMAGIAI PRALEIDĘ 
LAIKĄ GRIŽO PRIE SA

VO DARBŲ

So. Bostono katalikiškų 
draugijų darbuotojai ir 
LDS 1-mos kp. nąriai — 
Jonas Glineckis ir An
drius Zaleskas. savaitei 
laiko buvo išvykę atosto
goms. Aplankė Pennsyl- 
vanijos kaikųriųos mies
tus, ypač jiems buvo įdo-

1

rięiti Rpe įr pąnel£s nebe su sįcare- 
ŠjodąlipijoS lęmis,- fcęt ęu kepuraįtė- 

-Įė mfe, blakstienais'bildažy-
tois k lūpomis nun^Tia-

MONARCH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis , 
> 589 Hyde Park Avė.

Arti Cummino Highway 
Boslindale, Mass. 

Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms. 
. Valandos Sekmadieniais: 
G—10:30 A. M.; 4—6:30 P. Į£

I

f

rius pakvietė žymius kal
bėtojus, kurie atpasakos 
naujausias žinias iš Lietu
vos ir Vilnijos.

Federantas.

KRIKŠTAI

Rūgs. 11 d., tapo pa
krikštyta duktė Andriaus 
ir Agnietės (Lisauskai
tės) Janulių vardais Mari
jona - Ona. Kūmais buvo 
Kazys Venickas. ir Mari
jona Janulytė.

Rūgs. 12 d., tapo pakrik
štyta duktė Pranciškaus 
ir Domicėlės (Jozomaity- 
tės) Lymenne vardais Ire
na - Klara. Kūmai buvo 
Vladas Kiburis ir Bronė 
Stepulionytė.

• . __ _
GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ

Rugsėjo 1 d. p. Gailių- 
nienė su šeima grįžo iš a- 
tostogų. Ji buvo išvykus 
į Elmhurst, Pa. pas Sese
ris Jėzaus Nukryžiuoto 
Vienuolyne ir ten išbuvo 
nuo rugp. 19 d. š. m.

Grįžo pailsėjus ir su 
gražiais ir maloniais atsi
minimais.

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TŪRI NOTARO TEISĘS

254 W. Broadway, So. Boston 
Tol. Šou. Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

| JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
' Tel ŠOU” Boston 1437 

Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3980 

Patarnavimai Dieną ir Naktį
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Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Hojne *r Bes. 
564 Ęast Ęrpadwąy 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBJJC

P. J. AKUNEVICH |R SŪNŪS 
GRAĘORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvės?.
258 W. BROADVVAY, 80. BOSTON, MASS. 

Telefonas ŠOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Įftjęryąte Street, Montello, Mass.

909
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20 Metų
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Rūgs. 19 d., šiais metais, d. 1917. Tuoj uoliai prade- 
kun. Pranciškui Juškai- da dirbti savo brangaus 
čiui sueina 20 metų nuo pašaukimo kilnius darbus, 
dienos jo įšventinimo į ku-1 Kun. P. Juškaitis dar 
nįgus. Proga tų poros de- studentu būdamas uoliai 
setkų metų norisi ką pa- veikė mūsų broliu lietuvių 
rašyti. tarpe. Jis rašinėjo į laik-

Kun. Pranciškus gimė, raščius. 6 metus redagavo 
Ilguvos parapijoje lapkri- moksleivių laikraštį ‘Mok

sleivis’. Daug metų buvo 
moksleivių sėkmingiausiu 
kasierium. Rengė prakal
bas ir teatrus. Jis pats y- 
ra pasakęs daug prakal
bų. Organizavo draugijas. 
Brocktone sutvėrė LRKS 
Amerikoje kuopa iš 150 
narių. Vedė vasarines mo
kyklas tai Brocktone, tai 
Atholy, Worcestery ar ki
tur.

Po šventimų tapo mėne
siui skirtas vikaru į šv. 
Petro lietuviu parapiją 
So. Bostone. Po tam eina 
Cambridge už vikarą. Ten 
greit tapo klebonu. Moka 
skolas, tveria draugijas, 
įsteigia mokyklą. Jis buvo 
ir yra visų parapijiečių 
mylimas.

Kun. Juškaitis darbuoja
si visuomenės dirvoje. 
Daug rašo į laikraščius. 
Redagavo “Tautos Rytą” 
ir “Moterų Dirvą”. Daug 
pagelbėjo fin a n si n i a i 
“Draugui” ir “Darbinin
kui”. Daug yra pasakęs 
kalbų organizavimo reika
lais. Buvo didelis organi
zatorius Moterų Sąjungos. 
Finansais rėmė lietuviš
kas įstaigas — ypač Tė
vus Marijonus, Seseris 
Kazimierietes, Pasionistes 
ir k. Priglaudė daiiFvhe 
moksleiviu. Išleido kelio-j 
!iką knvuu ir kuvgučiu.l 
Yra naša kės seriias pa
mokslu. Veda rekolekcijas) 
ir tt. Paraoiūečiai. iver-| 
tindami kun. P. .Tuškaitį, 
rerria ii pagerbti vaka
riene. bažnytinėje salėje. 
& vai. vak.. riurs. 19. 1937. 
Daua’vbės io nrieteliu 
«meikina ji 20 metų dar
buotės proga.

Ir aš jį įvertindamas 
skubotai supiniau šiuos 
sakinius ir juos noriu pa
skleisti. Linkiu dar ilsrai 
taip gražiai darbuotis Die- j 
vo garbei ir žmoniios la- 

j bui. Ilgiausių metų!
Artimas Draugas. 

--------------------------------------------------------------- j

dirba die- 
vakarais.

Trokšta

čio 15 d., 1883 metais. Ta
po tos parapijos bažnyčio
je pakrikštytas. Geru ka
talikų tėvelių jis buvo 
gražiai ūkėje auginamas. 
Gegužės kaime. Mokėsi 
namuose, vietos pradinė
je mokykloje. Vėliaus bai- 
^ė Šakių dviklesę mokyk
lą.

Kaipo apsišvietęs ir au
kščiau siekiąs jaunikaitis, 
sumanė vykti į Amerika.

Kovo 19 d., 1905 m., iš
lipa iš laivo ir švenčia šv. 
Juozapo dieną, Brooklyne. 
Už trumpo laiko važiuoja 
Brocktonan. Iš čia persi
kėlė į Reading, Mass. šiek 
tiek prasigyvenęs grį- 
šta Brocktonan. Išmokęs 
gerą, čia darba, 
nomis, mokosi 
Tauno pinigus, 
aukšto mokslo.

Vasario 1 d., 1907, mū
sų Pranciškus stoja Val- 
paraiso Universi t e t a n, 
Valparaiso, Ind. Birželio 
mėn. jis čia baigia High 
School kursus. Rūgs, tų 
pačių metų jis ten pradėjo 
kolegiją. 1911 metais jis 
baigė Scientific kursus. 
1912 metais baigia klasi
ką ir gauna diplomą su A 
B. laipsniu. Tu metų rude
nį manė stoti Chicagos 
diecezijos seminar i j o n. 
Pirma atlanko Brocktone 
senus pažįstamus. Vienas 
jų ragino mūsų gabu stu
dentą bandvti įstoti į Bos
tono dieceziją ir semina
riją-

Paklauso. Nuvažiuoia 
Šv. Jono Seminarijon. Iš
laiko kvotimus. Tano 
priimtas Bostono diecezi- 
jon ir gerai mokosi semi
narijoje. 1913 metais jis 
baigė filosofijos mokslus 
su laipsniu Ph. B. pereina 
sunkius teologijos moks
lus ir vienais metais ankš
čiau jo kursinių draugų, 
jis vienas tapo J. E. Kar
dinolo O’Connellio įšven
tintas į kunigus, rūgs. 19

1

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad ją skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS.

PERKLNS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 B-oadway, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parentrimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tV. JONO EV. BL. PAiALPINt 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininką* Juozas SvagSdya, 
601 6th St, So. Boston, Mass.

Vlre-Pirm. Albinas N’evlbra,
16 Wlnfield St, So. Boston, Mass.

j 5 Thomas Pt, So. Boston, Mass. 
Fln. RaSt. Aleksandras TvaSka,

1.614 Columbia R<1., S. Boston. Mass 
lėlininkas Pranas Tulei k ia, 

’ 109 Boven St. Po. Boston, Mass.
411.6JVMhinrfon SU Rodindale. Mass. MartaIka Jaww Talkia,

7 IVinfleld St, So. Boston, Maaa. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

’aaa. nedėldienj kiekvieno mėnesio
. Į 2 vai po pietą. Parapi jas aalėj.-49C 

E. 7th St, So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
62.6 E. 8th St., So. Boaton, Maaa.

Tel. So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona Janklenė,

1428 Colafcbfa Rd., S. Boaton, Mana. Prot_RaSt JonaaGllneekta, 
Prot. RaSt. — Bronė Grinienė,

29 Gould St., W. Rorhury, Mass. 
Tel. PAR 18B4-W.

Eln. RaSt — Marijona Markontntl.

Tel. Parkrray 05.68-W 
rfSlnlnkė — Ona Stanlullutė, 

>06 West 6tb St. Sa Boaton, Mi 
T^arkdart — Ona Mlzrlrdlenė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass. 
Kaaoa Globėja — Ona Siauriem*.

♦48 K Tth St.. So. Boston. Maaa.
Draugija tavo susi rinkimus laiko kai 

antra utarnlnk* ■ėnaaia.
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kad žydiškuose knygy- Šią savaitę senė Červo- 
nuose nuo dabar Vokieti-..............
joje bus leidžiama parda
vinėti tiktai žydiškos kny
gos ir tai tik žydams.

J

GR|ŽO PROF. K. PAKŠ
TAS

ALE
Kaunas -

štas grįžo 
kijos, kurioje taisė savo 
sveikatą. Vasaros atosto
gų baigti ir pasilsėti prof. 
K. Pakštas išvažiavo į Pa
langą.

Prof. K. Pak
iš Čekoslova-

MOKYTAS SKERDŽIUS

Atranda Savo Draugus
Tarp Vyrų, Kurie

Geriausiai Pageidauja
Tiktai ALE

Neseniai Jugoslavijos 
mieste Sčabalka į gimna
ziją, prieš prasidedant jo
je baigiamiesiems egza
minams, atėjo su prašy
mu leisti jam laikyti eg
zaminus trisdešimties me
tų vyras, kiaulių sker
džius Stepas Repečas. Vi
sų nustebimui jis egzami
nus puikiausiai išlaikė. 
Repečas nelankė jokios 
mokyklos ir mokslą išėjo 
pats savo pastangomis, 
sunaudodamas Savo laiką 
ganant kiaules.

kienė iš savo sūnaus gavo 
paskutinį laišką, kuriame 
jis praneša, kad įstojęs į 
tarptautinę kinų kariuo
menės brigadą ir šiomis 
dienomis bus išsiųstas į 
frontą kariauti su japo
nais. Pasak V. Červoko, 
toje brigadoje jis jau susi
pažinęs su latviais, vokie
čiais, lenkais ir rusais, bet 
kol kas dar neteko susi
tikti su lietuviu. Brigado
je ypatingai esą daug 
su ir vokiečių.

Kinai europiečiams 
riams labai brangiai 
moka ir visokiais būdais 
verbuoja savanorius. Esą, 
vietos valdžios organai tai 
daro dėl to, kad pakelti 
savo kariuomenės ūpą ka
riauti. Mat, paprastiems 

'kinams yra aiškinama, 
kad jiems padėti sumušti 
japonus yra atsiusta pa- 
p-elba iš Europos ir Ame
rikos.

Iš Kini jos laiškas Lietu
va pasiekęs per keturias 
dienas.

ru-
V • ka- 

ap-

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

Iš Krano

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVIŲ PASIRODY

MAS BROCKTONO
FĖRUOSE

klubo choras, vadovau
jant muzikui p. A. Krušui 
ir solistės p. M. Mazgalie- 
nė, p. P. Drevinskaitė ir 
p. Mickevičiūtė. Grojo A- 
merikos Legiono Stepono 
Dariaus posto 317 benas, 
Trijų žvaigždžių orkes
tras ir muzikas Mazgelis 
akordionu. Jauni šokikai, 
pasipuošę lietuviš kais 
tautiniais rūbais, pašoko 
suktinį ir klumpakojį. 
Lietuviai ūkininkai pade
monstravo rugių kūlimą

LENKIJOJE VĖL SUĖ
MĖ 100 ŪKININKŲ

LIETUVIAI DARBININKAI 
IR SU JAPONAIS 

KARIAUJA

Vašuva — Oficialiomis 
žiniomis, šiomis dienomis 
Galicijoje ryšium su nera
mumais buvo suimta dau
giau kaip 100 Lenkijos a- 
grarų partijos narių.

Šančiuose, Kranto alė
jos pabaigoj, net už karei
vinių, mažame savo name
lyje gyvena 70 metų našlė 
Antanina Červokienė. Ji 
vra motina keturių sūnų 
ir dviejų dukterų. Du jos 
sūnūs ir abi dukterys gy
vena Lietuvoj, jau seno
kai vedę: vienas sūnus y- 
ra Amerikoj, o pats jau
niausias Kiniioie. kur jis 
atsidūrė dar didžiojo ka
ro laikais, kada visa Čer- 
voku šeima buvo pabėgusi 
nuo karo net į tolimąjį Si
biro miestą — Tomską.

Jauniausias Červokienės 
sūnus, Vincas Červokas. 
kuriam dabar 32 metai, il
gai bastėsi po visa Aziją, 
kol gavęs nuolatinį darbą 
pastoviai apsigyveno Šan
chajuje. Paskutiniu o j u 
laiku jam ten sekėsi ne
blogai, jis gerai uždirbda
vęs ir net retkarčiais savo 
motinai pinigų atsiųsda- 
vęs.

MOTERIS VYRIŠKAIS 
DRABUŽIAIS

Viena Kaunietė, žinoda
ma, kad jos vyras yra 
kortų klube ir kad jos 
kluban neįleis, jog galėtų 
vyrą išsivesti į namus, 
nutarė persirengti vvriš- 
kais drabužiais ir užeiti. 
Kai ji persirengus atėjo 
prie klubo durų, sargas 
nepažino ir pranešė, kad 
ieškomasis asmuo nuėjęs 
į “Rambyno” restoraną 
vakarieniauti. Žmona, nie
ko nelaukusi, nuėjo tenai 
ir atrado. Atradusi viduje 
vyrui nieko nesakė, bet 
palaukė, kol jis išėjo į 
gatvę ir tuomet jam iškė
lė “papildomą vakarienę” 
lazda.

Mačiusieji ivykį nuste
bo, kai vyriškai apsiren
gęs žmogus prašneko mo
terišku balsu.

čių, ypač po pereitų metų 
Brocktono fėrų, kur jie 
laimėjo pirmą prizą, pra
dėjo akciją ir pasistatė 
bakūžę, kuri kasmet per 
vieną savaitę primins sve
timtaučiams, kad ir lietu- 

, viai stovi greta kitų tos 
kolonijos pilgrimų.

Dabar Brocktono lietu- 
, viai vieningai stos į dar- 
: bą ir sukels reikalinga 
suma pinigų naujos, mo
derniškos svetainės užbai
gimui. Mes sveikiname pa- 
triotingus Brocktono lie
tuvius ir linkime, kad jie į 
trumją laiką suruoštų 
svetainės atidarymą ir ta
me atidaryme pasirodytu 
taip vieningai, kaip jie 

i pasirodė bakūžės atidary
me.

Brockton, Mass. — Sek
madienį, rugsėjo 12 d., 
Brocktono Fėrų vadovybė 
naskelbė Lietuvių Dieną. 
Sakoma, kad tą pačią die
ną gavo ir italai, bet jie 
buvo lietuvių nustelbti. 
Visa anglų spauda rašė 
tik apie Lietuvių Dieną, su spragilais. 
Lietuviai Brocktono Fėrų | _ ., .
parke pasistatė “bakūžę” Pasibaigus programai, 
pagal prisiųstą iš Lietu- atidaryta bakūže ir daly
vei planą, kuri nėra sena ™>MY? el?zia“1 ’ Y1*3“ 
bakūžė, koki buvo senovė- apturėti lietuviškus ir is 
je su šiaudiniu stogu, bet Lietuvos isstatytus eks- 
moderniška, šių dienų ba- Penatus. Jaunos, gražios 
kužė, kuri nesiskiria nuo „ . .. , ... - - _
Amerikos taip vadinamos suslos ’?^uv“‘es

tautiniais rūbais pasipuo-

I

TIKRAS BIČIŲ MEDUS! BLAIVININKŲ 26 SEIMAS

vinėjo lietuviškus išdirbi
nius.

7 vai. vakare įvyko lie- 
viai organizuotai įvykdė tuvių bankietas Brockto- 
tos bakūžės atidarymą. 2 no Fėrų valgykloje, kur 
vai. po pietų tūkstančiai I pasakyta taip pat gražių 
lietuvių susirinko prie kalbų.

Brocktono lietuviai šiais

“cottage”.
Taigi sekmadienį, rugsė

jo 12 d. Brocktono lietu-

Kas norite gauti tikro 
bičių medaus, galite jo į- 
sigyti “Darbininke” 
75c. kvortą.

už

ŽYDUI GALIMA NEMO
KĖTI SKOLŲ

lietuvių
Ames ir Intervale gatvių,
Montello ir nuo ten orga- metais užsidegę statyba, 
nizuotai atėjo į Brocktono Kelią pravedė šv. Roko 
Fėrų parką. Prie bakūžės lietuvių parapija, kurios 
jau buvo susirinkę kitą klebonu yra LDS Centro 
tiek lietuvių. Dalyvavo ir' pirmininkas kun. J. švag- 
So. Bostono Amerikos Le- ždys. Toji parapija stato- 
giono Stepono Dariaus si modernišką, didelę ir 
postas 317 su savo benu. Į gražią svetainę šalę baž- 

Anglų spauda rašo, kad nyčios. Statybos darbui 
dalvvavo 6,000 lietuvių. vadovauja jaunas, ener-dalyvavo 6,000 lietuvių. vadovauja jaunas, ener-

Programa prasidėjo 4 gingas ir statybos darbą 
vai. po pietų. Programos žinantis tos parapijos vi- 
vedėju buvo adv. J. Vera- karas kun. J. Petrauskas, 
cka. Patriotines kalbas pa Darbas jau beveik užbaig* 
sakė Lietuvos Konsulas p. tas. Jeigu lietuviai tuos 
J. Budrys, adv. A. O. Šal- pinigus, kuriuos įdėjo į 

— — 21  A % — * — ▼ — «
» 

no posto 317 komandie- tainės užbaigimui, tai 
rius p. V. Rimkus, kun. šiandien jau galėtu ruoš- 
J. Švagždys ir Lietuvių tis ją šventinti. Na, bet 
Bakūžės komiteto pirmi- Brocktono kaikurie lietu- 
nmkė p. Ona Kašėtaitė, viai sumanė pareklamuoti 
Dainavo Franklin Glee lietuvius tarp svetimtau-

I

; na, adv. A. Mileris, Legio- bakūžę būtų paskyrę sve-
—v—01*7 M _ Jtl 1 !_______ S

I I 
i

1M vai vakare, pobatnytinėj n»
taMJ.

Vlaata draugijos reikalais kreipkite
pas protokolg raitininką.

Ligi šiol, nepaisant ra
sinės neapykantos, Vokie
tijos teismai vis dėlto pri- 
teisdavo žydams skolin
giems asmenims mokėti 
skolą. Dabar Remscheido 
teismas šį klausimą esmė
je išsprendė visiškai kito
kia prasme. Vienas Rems
cheido pirklys žydas vo
kietei pardavė atitinkamą 
kiekį naminių baldų. Ka
dangi minėta vokietė at
sisakė mokėti sąskaitas 
(baldus buvo paėmusi iš
simokėtinai), tai pirklys 
ją apskundė teismui, ku
ris tačiau žydo ieškinį, at
metė, motyvuodamas tuo, 
kad baldai buvo pirkti do 

1933 metų, kada vokietės 
vyras jokiu būdu negalė
jęs savo žmonai leisti pir
kti pas žydą baldus. ‘Ma- 
tin’ korespondentas rašo,

Pilnųjų Blaivininkų 26 Seimas įvyks spalių 3 die
ną, sv. Pranciškaus parapijoje, Athol, Mass.

Visos Blaivininkų kuopos malonėsite išrinkti at
stovus ir dalyvauti skaitlingai. Prie to prašome kuo
pų valdybų prisiųsti centrui metinę narių mokesnį po- 
25 centus. Čekius malonėsite išrašyti vardu: Anna Si
dabras ir siųsti adresu V. J. Blavaskas, 7 Mott St. 
Worcester, Mass.

, Seimo tvarka bus paskelbta vėliaus.
Kun. A. švedas, Pirm. 
V. J. Blavackas, Rašt

MILŽINIŠKAS ŪKININKŲ

IŠVAŽIAVIMAS"
NEDĖLIOJ,

; Rugsėjo - Sept. 19 d., 1937
ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

! Gros Puiki orkestrą. Kalbėtoju yra užkviestas 
į Lietuvos Konsulas

Kalbos ir dainos bus leidžiamos per garsiakalbius. Bus il
gas ir Įvairus programas. Pas farmerius bus daug visokiu da-

žiuokįm pas {armėnus ant “Good times“. Įžanga dykai. 
Kviečia visus, LIETUVIŲ ŪKININKŲ SĄJUNGA.
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Draudimas Darbininkams
Streikuoti -- Nesąmone

Sulig nauju valstybės įstatymu Lietuvos darbi
ninkams nevalia streikuoti. Kas išdrįstų streiką or
ganizuoti ar jame dalyvauti, bus skaitomas nusikal
tėliu prieš valstybės Įstatymus ir uždaromas koncen
tracijos stovykloje kaipo koks maištininkas ar viešos 
tvarkos ardytojas. Visus nesusipratimus tarp darb
davių ir darbininkų privalo išspręsti tam tikras darbo 
inspektorius, Vidaus Ministerio nuskirtas. _

Toksai įstatymas tiek keistas, kad atrodo išimtas 
iš kokios indiškos ar kinietiškos pasakos. Mums ame
rikiečiams jis tiesiog neįmanomas, atsiduodąs dau
giau negu carišku žiaurumu. Deja, jis jau nebe nau
jas ir Lietuva ne pirmoji jį įvedė. Jis veikia Rusijoj, 
Vokietijoj ir kitose autokratiškose šalyse. Gaila, kad 
Lietuva tokį įstatymą priėmė, nes cariški ministerių 
ukazai liętuvių prigimčiai nepriimtini. Prie to, tokie 
drakoniški įstatymai visiškai palaidoja darbininkų 
klausimą. Juk streikas tai vienintelis darbininkų gin
klas. Be tos priemonės jie palieka visiškai bejėgiai. 
Jei streikas pripažįstamas nelegaliu, tai ir darbininkų 
unijos neturi prasmės. Jos kaip ir nereikalingos, nes 
negalėdamos streikuoti, neturi rankose ginklo, kurs 
priverstų darbdavius atsižvelgti į darbininkų reikala
vimus. Be teisės streikuoti darbininkai yra lygūs ne
organizuotai avių kaimenei, kurią savininkas gali 
kirpti ar pjauti kaip tinkamas.

Tokį griežtą žingsnį Lietuvos vyriausybė yra pa
dariusi ne dėl kokio įgimto žiaurumo ar neprietelin
gumo, bet verčiama kokių nemalonių aplinkybių. Čia 
turėjo būti kokia paslaptinga agitacija, kuri stūmė 
darbuomenę į generalinį streiką, o tokie dalykai tai 
gręsia pačios valstybės būklei. Susidūrus su tokia si
tuacija, vyriausybė, žinoma negalėjo sėdėti rankas 
sudėjus ir buvo priversta imtis energingų priemonių. 
Tačiau daleidus net tokią galimybę — galimybę gene
ralinio streiko — vis dėlto paskelbtasai įstatymas, 
dar gi be jokių paaiškinimų bei komentarų, yra nepa
kenčiamai griežtas. Tegu ir būtų kilusi generalinio 
streiko galimybė, tai vis dėlto reikėjo paaiškinti, kad 
tokios griežtos priemonės yra naudojamos tik laiki
nai ir, pavojui praslinkus, jos bus pakeistos žmoniš
kais įstatymais. Tada visi lietuviai namie ir svetur 
suprastų, koks čia dalykas. Jiems nereikėtų grabalio
tis visokiuose spėliojimuose ir įtardinėti, kad Vidaus 
ministerija neteko pusiausvyros. K.

Užsienių lietuvių vaikai, vasaroją Gel gaudiškyje, ir DULR atstovybė su adv. 
R. Skipičiu priešakyje. ____

Prof. F. Kemėšis

Mūsų Kooperacijos Laimėjimai 
Ir Trūkumai

' priklauso jokiems koope- 
ratyvams. Iš arti 110.000 
ūkininkų, statančių į pie
nines pieną, tik apie 11.- 
000 yra Pieno Perdirbimo 
bendrovių nariai. Taigi 

kiekvienas Pieno Per
dirbimo bendrovės na
rys naudoja savo reika
lams devynis kitus ūki

ninkus.
27 milijonų litų, iš kurių Mūsų prekybos koopera- 
narių sudėtas pajų ka- tyvai tik apie 40% savo a- 
pitalas — 10 mil. litų, pyvartos padaro su na- 
atsargos kapitalas — riais. Didesnę pusę savo 
6,9 mil. litų, kiti kapita- prekių vartotojų bendro- 
lai — 10,1 mil. litų. vės parduoda ne nariams 

Žymiausios mūsų koope- ir šiuos naudoja narių rei- 
’ ■ “Lietu- kalams,

• v •

Įdomu, kad mūsų koo- spartesnį kooperacijos ju- 
peracijos judėjimas ėjo dėjimo augimą, 
lygiagrečiai su mūsų tau
tiniu atgimimu. "] 
kooperatyvai atsirado dar žinojo, kad Lietuvoje da- 
prieš “Aušros” pasirody- ■ bar veikia 1.096 koopera-

• ” . Šių metų kooperacijos 
Kredito, šventės proga kraštas su- 

— J__ viIzarl T iohivnin rla-

Ne Pažanga, Bet Atžanga
Stalinas kartą yra išsireiškęs, kad šiais laikais 

karo neskelbiama, tik tiesiog kaimyną užpuolama, ir 
bėda tam, kurs kariauti neprisirengęs. Ir iš tiesų, ke
lių pastarųjų metų įvykiai parodo, kad pasaulis jau 
nebeprisilaiko nuo amžių įsigyvenusios taisyklės pa
skelbti karą. Dabar tik daromos taip vadinamos 
“baudžiamosios ekspedicijos”, kurioms pasibaigus, 
žiūrėk, jau silpnesnioji valstybė be karo užkariauta. 
Kraujas bėga upeliais, šimtai tūkstančių žmonių nu
kauta, didžiuliai žemių plotai užimti, o oficialaus ka
ro kaip nėr taip nėr. Ant žemės, jūrėse ir ore sprogs
ta šoviniai, dega ir griūva namai, žūva žmonės, o tai
ka, tas simbolinis balandėli*, beveik jau mirtinai su
žeistas, iškreipia veidą aitria šypsena ir burkuoja: 
“karas? — nesąmonė! jei būtų karas, tai aš pirmiau
sia apie tai žinočiau”.

Etiopija krito “baudžiamosios ekspedicijos” au
ka; kruvinoj Ispanijos žemėje kariauja ko ne visos 
valstybės; Kinijos laukuose žųsta desėtkai tūkstan
čių kinų ir japonų, — o oficialaus karo nesigirdi. Pa
sirodo, kad pasaulis moraliniu ir riteriniu atžvilgiu 
eina atožangos keliu j pirmykščių barbariškų tautų 
būklę. Priespauda, paneigus sąžinės ir asmens laisvės, 
atžagareiviška diktatorystė, bendras sužiaurėjimas— 
tai paskutinės moderniškosios “civilizacijos” išdavos. 
Tuo tarpu technikiniu atžvilgiu įvyko daug tokios pa
žangos, apie kurią pirmiau nė nesvajota. Reiškia, me
chaniškai tobulėjant, dvasia smunka ir skursta, mei
lė ir žmoniškumas nyksta. Peršasi labai liūdnos, bet 
drąuge ir pamokinančios išvados. Viena svarbiausių
jų tai ta, lead vien'medžiaginė pažanga žmonijai Jai? 
mės neatneša. Jei greta su mechaniškaja pažanga ly
giu greitumu neina dvasios kultūrinimas, tai žmonija 
atrodo kaip koks keistas nenormalus organizmas: vie
na pusė perdaug išbujojusi, kita visiškai suparali- 
žuota. Toks organizmas ilgam gyvenimui neskirtas.

I

I I

mą; vartotojų bendrovės tinęs bendrovės; narių jo- 
ėmė kurtis dar prieš spau- si°s turi arti 170.000; jų) 
dos atgavimą. Prieš Didįj. į valdomas turtas siekia 
karą Lietuvoje buvo jau’ 150 milijonų litų. Bet 
bent pusė to kooperatyvų i įaP’^a* ^®^,a
skaičiaus, kurį šiandien 
turime. Vėl apsireiškė gi
lus lietuviu palinkimas į 
bendradarbiavimą, kuris 
dar nuo senų seno reiškė
si įvairiose darbo talkose.: 
Jau pirmaisiais nepriklau
somybės metais sušilau- ratinės įstaigos — 
kerne gana pažangaus i- kis” parduodąs per metus priešinasi 
statymo apie kooperaci-; prekių už 125 milijonus dvasiai, 
jas draugijas ir jos ėmė litų; “Pienocentras” paga- 
greitu tempu kurtis: 1 
nos ant griuvėsių senųjų 
draugijų, kurių veikimą 
okupantai buvo sustabdę, 
kitos — naujose vietose 
ir naujoje aplinkoje.

Per keleris metus po ka
ro Lietuvoje atsirado 
2000 su viršum koope

ratyvų.
Bet štai užėjo atoslūgis.! 

Daugybė kooperatyvų, y- 
Dač vartotoju, neatsilaikė 
ir ėmė likviduotis. Kūry
binis žmonių entuziazmas 
daug kur susiduria su ne-i 
nugalimomis kliūtimis. Ir 
nusimanančiu vedėjų sto
ka. ir dažnai pasitaika ne
sąžiningumai kaip vedėju, 
taip ir valdybų narių, ir 
politikierių pas t a n g o s 
naudoti kooperacija savo 
partijų reikalams, ir ben
dras masių kult, neori- 
brendimas — fatališkai 
veikia ir iš šaknų ima 
graužti taip gražiai pradė
jusį bujoti Lietuvos koo
peracijos medi. Daug tų 
priežaŠčių tebeveikia ir 
po šiai dienai ir sulaiko

I

kas juk aiškiai 
kooperaci jos

vie- minąs per metus apie 151 
‘ milijonų kg. sviesto, iš

mokąs ūkininkams už pie
ną apie 40 milijonų litų, 
eksportuojąs apie 100 mi
lijonų kiaušinių; ūkininkų 
kredito kooperatyvai davę 
paskolų apie 40 milijonų 
lt. 75-iems tūks. asmenų 
ir surinkę indėlių apie 20 
milijonų. Visa tai, atrodo, 
ir iš tikrųjų yra jau nema
ži laimėjimai.

Tačiau jeigu palyginsi
me mūsų laimėjimus su 
kai kurių kitų kultūringų 
kraštų laimėjimais, maty
sime, jog mes nuo jų dar 
toli atsiliekame. Pav., Da
nų ūkininkų yra mažiau, 
kaip Lietuvoje, o jų koo
peratyvai turi net 1.750.- 
000 narių. Priežastis čia 
ta, kad Danų ūkininkai 
kone visus savo ekonomi
nius reikalus atlieka tik 
per kooperatyvus; viduti
nis Danų ūkininkas yra 
narys bent 10 kooperaty
vų, kartais ir daugiau. 
Pas mus gi dar didesnė 
pusė mūsų ūkininkų ne-

I

I

I

Mūsų darbininkai (ypač 
laukų darbininkai) dar 
tebėra beveik visai neį
traukti į kooperatinį dar-į 
bą, o juk juos ypatingai i 
reikia auklėti ir ruošti y- 
pač gamybinei kooperaci
jai.

Mūsų kredito koopera
tyvai nebeturi savo idė

jinio centro, 
nes Liet.
Bankas, labai maža 
kapitalo turėdamas, 
galėjo išsiversti, 
priverstas šauktis 
džios pagalbos ir 
akciniu banku.

Savų kapitalų menku
mas (mažiau, kaip šešta 
dalis viso valdomo turto) 
daro mūsų kooperaciją 
mažakrąuje, prikl aušo 
nuo valstybinio ir priva
tinio kapitalo.

Kooperatininkai, netu
rėdami savų kapitalų, tu
rėjo paleisti iŠ savo rankų 
tokias stambias ūkio ša
kas, kaip mėsos ir cuk
raus gamybą, kurios ir 
^nukrypo į kapitalistines 
vėžes.

Netolimoje ateityje iš
augs pas mus stambi ū- 
kio šaka — elektros jėgos 
gamyba ir eksploatacija.

Kooperacijos 
savo 

nebe
buvo 

val- 
virsti

Jis reikia veikiai gydyti.
Keliant ir tobulinant medžiagą, o slopinant dva

sią, netoli bus nueita. Materialistai skelbia atkąklų ... „,.
šūkį: viskas medžiagai, pieko dvasiai. Tasai jų šūkis. Kodėl šis didelės svarbos 
laiko dabar kvotimus, kurie greitu laiku parodė labai reikalas jau imama kreip- 
liūdnus rezultatus. Padėti ant gyvenimo svarstyklių, Į ti į kapitalistines vėžes ir 
tie prįešdvasiniai ir priešreliginiai principai neišlaiko kodėl nenorima pasinau- 
reikiamojo kultūros lygmens ir stumia žmoniją atgal 
į tamsiųjų amžių atožangą. Patiems pirmeiviams, 
naujojo medžiaginio amžiaus autoriams, darosi ne
jauku, bežiūrint į tą bendrą “pažangiosios” žmonijos 
susmukimą. Medžiaginė technika, dėl kurios jie taip 
didžiuojasi, ne žmonijos naudai tarnauja. Jų išradi- 
mii kaip tik naudojami karo laukuose žmonoms le
dyti. Ligūstas, bėdvasinis žmonijos oiįanizmhs pats 
save naikina. O “pažangieji”; vadai, medžiagos milži
nai, bet dvasios nykštukai, tik žiūri, bejėgiai, į jų pa
čių sukeltą suirutę ir viens iš kito tyčiojasi. Pažangos 
skelbėjai staiga pasijuto kultūros atsilikėliais. K.
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dėjimai kooperatininkai, 
kurie kooperacijoje mato 
praktišką ir prieinamą 
būdą įvykdyti socialinio 
teisingumo idealą. Jie ne
daro kooperacijos pri
klausomos nuo politiškos 
santvarkos ar partijos; 
jie žiūri į ją, kaip į nepri
klausomą jėgą ir savai
mingą sąjūdį, kuris, nie
kam karo neskelbdamas 
ir niekam kelio neužkirs- 
damas, šalia jau esamos 
ekonominės santvarkos, 
stato naują santvarką, 
naujais teisingumo ir so
lidarumo pagrindais. Šitie 
kooperatininkai supranta, 
kad

ši nauja santvarka, ne
pataikaujanti žmogaus 
egoistini a m s palinki- 
mams, o apeliuojanti į 
jo socialinius palinki
mus, reikalauja dažno 
pasiaukojimo ir savęs 

atsižadėjimo.
Jie tat nevengia ir tokių 
darbų, kurie dirbami be 
atlyginimo.

Deja reikia čia pasakyti, 
kad šios rūšies kooperati
ninkų pas mus yra vis dar 
aiški mažuma ir kad mū
sų lietuviškos kooperaci
jos vadovybėje jau nuo 
seno matome daugiausia 
pirmųjų dviejų kategorijų 
žmones.

Geresni mūsų kooperaci
jai laikai ateis tuomet, ka
da padidės skaičius koo
peratininkų, tikinčių i 
kooperaciją, kaip į nepri
klausomą dinaminę jėga, 
galinčią atnaujinti žemės 
paviršių broliškumo ir so
lidarumo dvasia, ir kada 
tuos žmones pamatysime 
Lietuvos kooperacijos va
dovybėje. “XX Amž.”

AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNIMUI SKIRIAMOS 

STIPENDIJOS LIETUVOJE

trumpalaikiai ir sporadiš- 
ki kursai.

Visą kooperacijos judė
jimą jungti, gilinti, plėsti 
ir vesti turėtų L. Koope
ratyvų Taryba. Tuo tarpu 
kaip tik šioji neva vyriau
sioji kooperacijos organi
zacija nedaug teturi įta
kos į pačią kooperaciją ir 
į visą mūsų gyvenimą.

Jeigu mes imsime tyri
nėti visų čia suminėtų 
trukumų priežastis, priei
sime išvadą, kad

kone visų nepasisekimų 
, gijos streina į vieną taš

ką — vadovybę.
Visame pasaulyje pir

moji priežastis koopera
cijos vargų, klaidų ir ne
pasisekimų buvo tinka
mos, prityrusios ir atsi- 
dėjusios vadovybės stoka. 
Ir teorininkai, ir prakti-

• kos veikėjai turėjo moky
tis iš gyvenimo, iš patyri
mo, iš savo pačių daromų 
klaidų. Taip ir pas mus, 
kada, dar prieš karą, buvo 
didelė inteligentinių jėgų 
stoka, kada kaimo banke
lius ir ūkininkų ratelius 
kūrė daugiausia idealistai 
dvarininkai ir kunigai, 
svarbiausia anų laikų 
daugelio kooperatyvų ne
pasisekimų priežastis bu- 

; vo ta, kad prie gausybės 
gerų norų trūko sugebėji
mo, tvarkos ir sistemos. 
Prieš karą buvo gera bent 
tai, kad įvairių pakraipų 
inteligentai mokėjo dirbti 
kooperacijoje išvien ir, 
kad laikė savo pareiga pa
dėti šioje srityje dirbti 
kaimiečiams.

Dabar laikai tiek pasi
keitė, kad ko ne ko, bet in
teligentų mums jau ne
trūksta. Jeigu tat ir šiais 
laikais dar nesibaigia be
veik tie patys negalavi
mai, jeigu šiandien ir žy
mi kaimiečių dalis jaučia
si skaudžiai kooperacijos 
apvilta, mes noroms neno- 
roms prieiname išvadą, 
kad

žymią kaltės dalį už ko
operaci j o s nepasiseki
mus turi prisiimti poka
rinė inteligentų karta.

Vieni jų visai kooperacija 
nesidomėjo, į ją nesidėjo, 
būdami patenkinti tuo, 
kad jie patys buvo pakan
kamai aprūpinti; kiti, ku
rie ir dėjosi, ir ėmėsi va
dovauti, neįdėjo į koope
ratinį darbą pakankamai 
savo sielos ir širdies.

Visus mūsų kooperati
ninkus, teoretininkus ir 
praktikus, galėtume sus
kirstyti į tris rūšis. Vieni 
jų (tokių pas mus gana 
daug) yra įtakoje Markso 
doktrinos ir tebelaukia 
socialinio ir ekonominio 
išganymo tik iš, anot jų 
ateisiančios socialistinės 
santvarkos. Į kooperaciją 
jie žiūri, kaip į laikinę ir 
pagalbinę priemonę, tu
rinčią tik padėti paruošti 
žmoniją socializmui. Kiti 

I (tokių bene daugiausia) 
nekvaršina sau galvos dėl 
jokių teorinių kooperaci
jos asDektų; i kooperaci
ją jie žiūri, kaip į kiekvie
ną eilinį verslą ir biznį. 
Jie nemato jokio pagrindi
nio skirtumo tarp kapita
listinės ir kooperatinės į- 
monės, kurių visų juk e- 
sąs tas pats tikslas — pel
nas. Jeigu jie eina koope
racijai dirbti, tai tik dėl 
asmeninio išrokavimo ir 
pelno./ Jiems visai sveti
ma yra pasiaukojimo min
tis, jiems nesuprantamas 
kooperatinis idealizmas. 
Pagaliąu yra ir dar viena 
kooperatininkų rūšis — i-

doti Kanados ir kai kurių 
kraštų patyrimu, kur par
lamento ir visuomenės 
bendradarbiavimas koo
peracijos pagrindas davė 
puikiausių rezultatų.

Kooperątyvams vis dar 
labai trūksta' gabių ir5'iš
mokslintų vedėjų, nes lig
šiol dar neturime speciali- 
nė$ koopęracijos mokyk
los, kurios negali atstoti

(L. P. ŽINIOS)
Šioje gadynėje tautos bando 

vieną kita pažinti ir santykiauti 
netik diplomatinėje, ekonominė
je. bet ir kultūrinėje srityje: 
jos pasikeičia profesoriais, prii
ma svetimšalius studentus ir 
siunčia savo studentus svetur 
studijuoti. Pavyzdžiui Nevv Yor- 
<’e veikia “Institute of Tntema- 
tional Education”, kuris tarpi
ninkauja Amerikos universite
tams ir kolegijoms iš vienos pu
sės ir kitų kraštų universite 
tams iš kitos pusės. Lietuva irgi 
yra linkusi prie tokios sistemos 
prisitaikyti nors ir kukiioje for
moje.

Pirma negu sudaryti pastovius, 
santykius su šios šalies aukštojo 
mokslo įstaigomis. Lietuva geistų 
patirti praktiškumą tokio plano, 
kad nors keletas baigusių Ameri
kos aukštąsias mokyklas lietuviu 
jaunuolių atvyktų Lietuvon pa
pildyti savo kolegijinį mokslą 
lituanistikos dalykais: geografi
ją. ekonomiką bei kitus šios sri
ties dalykus, kad tie jaunuoliai 
užbaigę savo studijas Lietuvos 
Universitetete ir sugrįžę Ameri
kon galėtų būti naudingi Ameri
kos visuomenei kaipo Lietuvos 
kultūros žinovai.

Tam tikslui Lietuvos vyriau
sybė yra pasiryžusi jau šį rudenį 
suteikti penkiems studentams 
dvim\tines stipendijas neišski
riant ir pašalpos kelionei. Kan
didatai, nuoširdžiai norintieji šią 
nroga pasinaudoti, tegu neatidė
liojant siunčia savo prašymus, 
lietuviškai parašytus. Lietuvos 
Pasiuntinybės Vašingtone adresu. 
Prie prašymo geistina prijungti 
autobiografiją ir įrodymų apie 
kolegijos ar universiteto baigi
mą. Reikalingas lietuvių kalbos 
bent, toks mokėjimas, kad galėtų 
laisvai klausyti pamokas ir dar
buotis seminaruos*. Jei kandida
tas prie prašymo dar prijungtu 
ir žinomos įstaigos ar visuome
nės veikėjų atsiliepimą, tai būtų 
tvarkoje. Kandidatų prašymus 
Pasiuntinybė persiųs į Lietuvą 
ir tenai atatinkama švietimo į- 
staijpi; juos peržiūrėjusi nutars 
ir praneš, kurių kandidatų pra
šymai patenkinti ;

LIETUVOS PASlI’NTTNYBfl 
2622 — 16th St., Northvreat.

Washington. D. C.
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Be Patvarios Veiklos -- Daug Skriaudos
Mes esame mistinio Kristaus Kūno nariai. 

Kiekvienas, kuris su tikėjimu ir meile įeina į 
Kristaus mistinį kūną (tai yra Bažnyčią), privalo 
atlikti tame kūne skirtąsias pareigas. “Nes, kaip 
viename kūne turime daug sąnarių, visi gi sąna
riai turi ne tą patį veikimą, taip mes daugelis e- 
same vienas kūnas Kristuje, ypačiai gi esame 
kits kito sąnariai. Mes turime dovanų, kurios, 
žiūrint mums duotosios malonės, yra- įvairios” 
(Rom. 12, 4—6). Be to, kovojančios Bažnyčios 
gyvenimas nėra taikos, bet kovos stovis. Kiekvie
na diena ji veda aršią kovą su trilypių priešu. Ko
vodama už sielas ji daug kenčia, bet priiminėja 
vis daugiau ir daugiau po savo vėliava naujų ka
reivių. Juos išmokina, apginkluoja ir globoja, ir 
mes, jos kareiviai, esame viskuo aprūpinti.

Ištikimas Kristaus Karalijos kareivis kovos 
lauke pasyviai laikytis negali. Jis turi eiti paties 
Karaliaus skirtas pozicijos pareigas griežčiausio
je drausmėje. Nors tos pareigos vienų daugiau 
atsakingos, negu kitų, bet visos labai svarbios. 
Jeigu pasiliuosuojas mažas garlaivio straigtelis 
gali įstatyti į skendimo pavojų visą garlaivį, ką 
gi bekalbėti apie nuostolius apsileidusių Bažny
čios kareivių!

A. L. R. K. Federacija, po Bažnyčios vėliava, 
sudaro ypatingą pulką kareivių, kurių kuopos 
veikia įvairiose parapijose. Joms vadovauja ir į- 
sakymus duoda Kristaus Valdovas per savo pa
siuntinius kunigus klebonus. Taigi klebonai yra 
atsakingi skyrių vadai kovoje su bendruoju dvi
lypiu priešu. '

SUBEDIEVĖJIMU IR IŠTAUTĖJIMU
Tai pavojingiausi šių laikų mūsų priešai! 

Drausmingoje Federacijos veikloje visur turėtų 
vadovauti obalsis: KATALIKYBĖ ir LIETUVY
BĖ.

Progresuojantis ir besikeičiantis gyvenimas iš
šaukia naujus kovos būdus. Prieškarinės kovos 
priemonės ir taktika mūsų laikams nebetinka. A. 
L. R. K. Federacija tai gerai supranta. Laiks nuo 
laiko šaukia Kongresus, kad peržiūrėti rykiuotes, 
apginkluoti kareivius naujoviškais ginklais, sus
tiprinti bendrąjį frontą ir taip pagerinti veiklą.

Šiais metais tarp kitų pasiuntinių, Federaci
jos Taryba ir man skyrė pareigą aplankyti (dva
sioje) jos priežiūroje esamus kareivius ir XXVI 
Kongresui pranešti svarbiuosius trūkumus.

Jų yra tiek daug, jog net sunku išskirti svar
biuosius. Pagaliaus, jie daugumai yra žinomi. Ką 
gelbės skundas, kad dirbtuvėje, ofise, gatvėje, 
viešnamiuose ir stuboje daugelis katalikų niekuo 
nesiskiria nuo pagonų, žydų ir protestantų; kad 
jaučiama stoka tarpusavės meilės ir teisingumo; 
kad draugijose visur pasireiškia apsnūdimas: 
kad komunistai griebia į savo rankas mokyklas 
bedievinimui augančios kartos, o kovai su reli
gija sistematingai organizuoja jačeikas, liaudies 
frontus. Ne* skundų, ne aimanų bei raudų mums 
reikia, bet akcijos, vieningos akcijos, katalikių 
kos akcijos. Pesimizmui ir nevilčiai neturi būti 
vietos. Juk Kristus pasakė, kad Bažnyčios ir pra-
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garo vartai nepergalės.
“Kas tiki į Dievo Apvaizdą galingą, 
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos!”

Tačiau liudnina faktas, kad daugeliui sielų 
gręsia pražūties pavojus. Jas reikia gelbėti akci
ja, akcija vieninga, akcija pavyzdinga. Patsai 
Dangus popiežių lupomis šaukia tikinčiuosius į 
darbą. Popiežius Pijus XI yra pasakęs: “Jūsų a- 
paštalavimas turi būti... didžiu apaštalavimu jū
sų gyvenimu, visados matomu, be rodymosi, bet 
lygiai ir be baimės visų tų, kurie stebės tą jūsų 
krikščionišką, katalikišką gyvenimą — paprastą, 
bet rimtą, didžiaširdį ir atvirą. Ar galėtų būti 
geresnis apaštalavimo būdas, kurs turėtų dau
giau sėkmingumo, kaip kad tasai, apie kurį didy- 
sai vyskupas ir kankinys Šv. Kięrijonas pasakė 

. savo laikų persekiotojams, kai jis kalbėjo stab
meldžiams: “Non muitą loųuimur, sėd vivimus”. 
“Mes daug nekalbame, bet gyvename, — ir štai 
žiūrėkite, kaip mes gyvename”. •

252 metais Kartagenoje siautė maras. Ligonių 
ir mirusiųjų skaičius augo. Stabmeldžiai jais ne
sirūpino. Jie kaltino ir keikė krikščionis. Gi Šv. 
Kiprijonas, kuris už Kristų savo kraują praliejo 
256 m., kreipėsi į tikinčiuosius, kad mylėtų savo 
priešus ir melstųsi už juos. Taigi prašė, kad ne
turtėliai savo trūsu, o turtingieji savo lobiu gel
bėtų žūstančius. Daug vargo, kol visus ligonius 
aprūpino ir numirėlius palaidojo, tačiau miestas 
liko išgelbėtas.

Šiandien komunistirtė epidemija ir bedievybės 
maras plinta visame pasaulyje. Supagonėję vadai 
kaltina Katalikų Bažnyčią ir persekioja katali
kus. Popiežius Pijus XI prašo tikinčiųjų melstis 
už persekiotojus ir imtis katalikiškosios akcijos, 
kad išgelbėti pasaulį nuo gresiančių baisių kata
strofų.

“Katalikiškoji akcija, siekianti viską atnau
jinti Kristuje, yra tikras apaštalavimas paties 
Kristaus garbei. Kad galėtumėm gerai jį atlikti 
mums reikalinga yra Dievo malonė, apaštalas gi 
jos visiškai negauna, jei jis nėra vienybėje su 
Kristumi. Tik įgyvendinę Jėzų Kristų mumyse, 
mes galėsim lengviau Jį grąžinti šeimoms, visuo
menei. Dėl to, visi tie, kurie yra pašaukti vado
vauti arba kurie pasiaukoja katalikiškai akcijai 
turi būti išbandyti katalikai, savo tikėjime įsiti
kinę, o pagrindiniai susipažinę su religijos daly
kais, Bažnyčiai nuoširdžiai paklusnūs, o ypatin
gai tai aukščiausiai apaštališkai katedrai ir Jė
zaus Kristaus vietininkui žemėje; jie turi būti 
tikro dievotumo žmonės, tvirtos dorybės, grynų 
papročių ir taip švarų gyvenimą vesti, kad jie 
taptų visiems pavyzdžiu”, sako Popiežius Pijus X.

Michelangelo, kartą eidamas Florencijos gat
vele, pamatė sąšlavomis apkreiktą didelį gabalą 
marmuro. Kada pradėjo jį valyti, jo draugai nu
stebę teiravosi, kam jis tai daro. “Jame yra an
gelas ir aš turiu jį parodyti”. Savo rūpesčiu ir 
trūsu didysis viduramžių dailininkas permainė 
šiurkštųjį akmens gabalą į gražią angelo statulą. 

(Bus Daugiau)
< I •
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Kapsų Rugiapiutes Pabaigtuvės
fDOMI IR RETA LIETU

VOS SODŽIAUS EGZO
TIKA

“Augo linas 
jis augdamas 
Kitos rugiusŠiandien kapsuose jau 

reta kur beužtiksi gražius 
senovės papročius, o se
niau, prieš kokius 70 — 
90 metų, kapsai turėjo sa
vo papročius dar gražes
nius negu žemaičiai ar 
dzūkai. Gražios būdavo 
kapsų ir rugiapiūčių pa
baigtuvės, nors dabar čia 
jos baigiamos užmiršti, 
tik šimtmečius seneliai 
bemini.

Seniau turtingų Kapsų 
vaišingi ūkininkai mėg
davo kelti labai linksmas 
ir iškilmingas rugiapiūčių 
pabaigtuves. Kaip visi 
sunkesnieji ūkio darbai, 
taip ir

rugiapiutes būdavo nu
dirbamos didėlėmis tal

komis.
Talkininkams už darbą 
paprastai pinigais nemo
kama, todėl šaunios pa
baigtuvių vaišės būdavo 
lyg ir atlyginimas darbi
ninkams uŽ jų sunkų dar
bą ir vargą.

Dirbant talkomis, 
sunkiausi ūkio, darbai bū- sčiu. Surišti reikią, mokėti 
davo dirbami su daina, ; apgautinai, bet Y"'— 
taip net ir rugiapiutes. 
Kapsai turėjo net tam tik
ras rugiapiūčių dainas, 
vadina mas vienbalsinė- 
mis, — dėl to, kad vien-

v •

balsiu jas dainuodavo. 
Vienos dainos būdavo dai
nuojamos einant į lauką, 
pavyzdžiui: 
šalia kelio, 
bėdavojo”.
imant, kai kirtėjas, barą 
išvaręs, vėl eina baro ga
lan ir, užsimetęs dalgį ant 
peties, užtraukia: “Kad 
aš pjoviau, pjovėjėlė an 
kalnelio”. Poilsio metu bū
davo dainuojama: “Vai 
žalias, žalias, žalias kark
lų krūmelis” ir “Oi tu, 
varna, oi tu, varna, juoda
sparne, rūta žalia!” Vaka
re, einant namo nuo dar
bo, dainuojama: “Nedė- 
kavojam mes pristovėliui, 
ką ankstį leido, tik dėka- 
vojam šviesiai saulelei, ką 
tamsiai leidos”. Bet

užvis daugiau gražių 
dainų būdavo dainuoja
ma rugiapiūčių pabaig

tuvėse.
Kada rugiapiūtėj lauke 

dirba samdyti darbininkai 
ar talkininkai ir pas juos 
atėina šiokiu ar tokiu rei
kalu ūkio šeimininkai, gu
dresnieji darbininkai, kad 
gautų išpirktuvių, suriša

ir šeimininkus šiaudiniu rai-

I

ne prie
varta. Dažniausiai rinkė
ja ar kirtėjas paima ru
gių pluoštelę, prineša šei
mininkui parodyti, jog 
labai drūti šiaudai ar di-

deli grūdai ir sako:
— Žiūrėkite, 

met rugiai — kaip nen
drės; nevalioju nė rakštį 
surišti.

Taip besakydama, tik 
švikšt ir užriša šeiminin
kui ant rankos šiaudinį 
raištį. Tik tuomet šeimi
ninkas susipranta, kam 
jam rodomas šiaudų stip
rumas. Žino surištasai, 
kaip išsivaduoti iš šiaudi
nio raiščio. Todėl nieko 
nelaukęs pažada rišėjai 
gerą dovanėlę, kokį sidab- 
rinėlį, ir nuriša raištį toji 
pat užrišėja. Šiandien rai
štis rišamas ant rankos 
pagal petį, bet kartais ri
ša ir ant kojos arba su
juosia per liemenį kaip 
juosta.

Baigiant rugius kirsti, 
mergaitės nupina gražų 
ragių varpų vainiką.

Juo gražesnis esti pabaig
tuvių vainikas, juo dau
giau galima tikėtis ir do
vanų už jį gauti. Kapsų 
pabaigtuviniai vaini k a i 
daromi įvairūs, bet dau
giausia pinami lanko pa
vidalo, kaip tinka anlink 
galvą dėti. Kartais užtin
kami panašūs į senovės 
kapsų pamergių vestuvi
nius galvos papuošalus, 
vadinamąsias pakalkes su 
kasrrvkais, tik čia, Žino
ma, viskas yra padaryta 
iš rugių varpų ir šiaudų, 
nereikia nei aukso galio
nų, nei šilko kąsnykų, 
nors kartais apkaišoma

Į šiek tiek darželio gėlėmis
kokie šie- ir rugiagėlėmis. Kapsuose 

yra prietaras, kad pabaig
tuvių vainiką nereikia 
kaišyti žolėmis, nes būsią 
rugiai žolėti.

Baro vedėja arba pir
moji rinkėja dažniausiai 
esti ir pabaigtuvių vaini
ko nešėja, o tokia garbe 
dažniausiai tenka šeimi
ninkų samdytai metinei 
mergiotei. Pabaigtu v i ų 
vainikas namo nešamas 
labai iškilmingai, lyg su 
kokia procesija. Pirmoji 
eina vainiku ant galvos ir 
dainuoja rugiapiūtės pa
baigtuvių dainą. Abišaliai 
vainiko nešėjos eina dvi 
jos palydovės. Einant per 
lauką,

vainiko nešėjas lydi šeši 
raiteliai.

Du joja priešais vainiko 
nešėją, o kiti šalia. Jie gi
na vainiko nešėjas, kad 
neaplietų jas vandeniu ir 
neatimtų kas pabaigtuvių 
vainiką. Raiteliai apsitai
so nepaprastai. Galvas pa
sipuošia aukštais, iš šiau
dų nupintais giveriais, 
kaip vestuvių kvieslio ar 
piršlio kepurė. Per petį 
persikabinę šiaudi n i u s 
kardus ant šiaudinių pa
saitu. Baltus drobinius 
marškinius susijuosę gra
žiomis 'šiaudų ‘fjtldstomis. 
Raitelių' arklys padarytas 
iŠ kokios beržo šakos, ku
rios vienas galas apipin
tas rugių šiaudais, pana
šiai į arklio galvą. Joda-

Socialės Apdraudos Numeriai 
Ir Nedarbo Apdrauda

Darbininkai, kurie dėl 
kokios nors priežasties 
dar nepasiuntė aplikacijų 
dėl* Sočiai Security Sąs
kaitos numerių, ras daug 
keblumų, kuomet jie ban
dys gauti nedarbo ap- 
draudą, prie kurios jie tu- 

(2 kart. rį teigę, sako Elmer F.
(2 kart.

(2 kart.

(2 kart,

(2 kart.

mi raiteliai švaistosi Šiau
diniais kardais, dainuoja, 
šaukia, rėkia, kaip Vestu
vininkai. Paskiausiai eina 
rugių rinkėjus ir kirtėjai 
su dalgiais. Eidami dai
nuoja ir dalgiais žvangi
na. Per lauką eidami dai
nuoja šią dainą:

— Vai tu. rugeli, 
tu žiemkentėli.
Tu nebijojai 
Šaltos žiemelės. 
Tik pabijojai 
jaunų brolelių. 
Jaunų brolelių 
plieno dalgelių, 
jaunų seselių 
baltų rankelių.

Rugelio dainą visuomet 
dainuoja eidami per lau
ką, nors kiekvieno kaimo 
ši daina šiek tiek kitaip 
dainuojama, tačiau visur 
ji yra labai panaši. Atėję 
prie pat kiemo vartų, už-' 
dainuoja kitą dainą, vadi
namąjį “išvarą”, kurio iš
prašomi šeimininkai išeiti 
vainiko nešėjų pasitikti 
su dovanomis. Ši dainai 
taipgi ne visų vienodai 
dainuojama; kai kurie 
dainininkai žodį kitą pa
keičia, nors turinys daug 
kuo nesiskiria. Tarpučiuo
se “jėvarą”, taip dainuo
ja:

Stovi jėvaras tarp vartų, 
o jo šakelės an antrų. 
Išeik, broleli, an dvaro, 
nukirsk šakeles jėvaro, 
inleisk talkelę in dvarą.

Išeik, sesele, an dvaro, 
priimk vainiką rugelių. 
Sunku man jaunai stovėtie, 
rugių vainiką laikytie. 
Išeik, močiute, an dvaro, 
priimk talkelę nog baro. 
Tavo talkelė nuilsus. 
Kalne rugelius nukirtus.

Kalne rugelius nukirtus, 
in kapelos suskaičius 
in rvkeles sustačius.

Kiek vr vainike varpeliu, 
tiek pošnios*) rugių kapeliu. 
Kiek yr. vainike grūdelių, 
tiek rugių lauke rykeliu.

*1 pošnia v— laukas javų, i
Kai vartus atkelia, tal

kininkai eina kieman, įei
nant kieman dainuoja:

— Vai tamsu, tamsu an dvaro. ! 
Bajorai dvarą apstojo 
jaunas paneles išgaudė, 
margas anteles iššaudė.
Bedainuojant šia dainą, į 

talkininkai meta dalgius, 
griebiasi vandens. Vieni 
čiumpa ąsočius, kibirus, 
kiti puodelius, laukne
šėlius ir kitus indus.

Kol vainikas šeiminin
kams neįteiktas, laistytis 
negalima, todėl visi tik 
pasirūpina vandens ir lau
kia. Vieni užsilipa ant pir
kias stogo, kiti ant aukš
to. į aukštus medžius ir 
kitur, kur tik kam pato
giau. Vainiko nešėjoms 
prisiartinus prie durų, 
šeimininkai atidaro duris 
ir iškilmingai pasitinka 
vainiko nešėjas. Kad ap
saugotų nuo vandens, šei
mininkai apsisupa balta 
drobine paklode. Vainiko 
nešėjas pasitinka su bu 
teliu vyno arba nors sal
džios degtinės. Tuojau šei
mininkas įpila kiek stik
linėm vyno, šliukšt, vaini
ko nešėjai ant galvos ža
liuoju vyneliu ir aplieja.

Vainiko nešėja linkteli 
galvą šeimininkam^, tuo 
tarpu šeimininkė nuima 
jai rugių vainiką nuo gal
vos, o ant galvos uždeda 
sidahro muštinį ar dau
giau, be to, dar duoda do
vanų margą žiurstą ar 
gražią skarelę. Vainiko 
nešėja , atsidėkodama už 
dovanas, bučiuoja šeimi
ninkei į ranką, šeiminin
kas pila stikline^ vyno ir į 
užgeria vainiko nešėją. 
Vainiko nešėjai išgėrus
vyną, visi ’, tautininkai iš 
visų šalių" lieja šaltu van
deniu, kiek tik kas begali, 
ir ji už tai pykti negali, 
nes tai daroma, kad duo
na būtų baltesnė ir rugiai*

Andrews, New Yorko val
stybės industriališkas ko- 
misijonierius. Tikime, kad 
panašus padėjimas egzis
tuoja ir kitose valstybėse, 
kur nedarbo apdraudos į- 
statymai veikia.

geriau derėtų. Taip laisto
si vieni kitus kirtikai grė
bikės, o grėbikės kirtikus, 
kol nė vieno sauso nelie
ka, arba, kaip čia sakoma, 
kol nė vieno nebelieka ne
krikštyto pabaig tuvių 
krikštu.

Jei laistymosi dar maža, 
tai vyrai, pasigavę mer
giotes, neša upėn išmau
dyti arba nors pas šulinį. 
Tuo tarpu šeimininkė ruo
šia pabaigtuvių stalą. Pir
kios vidus ir pabaigtuvių 
stalas apkaišytas, aptai
sytas šilkadiemedžio ša
komis. Ant stalo vidurio 
padėtas pabaigtuvių vai
nikas. Stalas apkrautas 
valgiais: sūriu, sviestu ir 
balta duona. Stalą paruo
šus, šeimininkė išeina pa
kviesti talką pabaigtuviij 
vaišių.
— Gana vaikeliai, laisty

tos, prašomi pabaigtuvių 
gertie, — sako.

Talkai suėjus trobon, sė
dama už stalo. Šeiminin
kas atneša bačkutę vyno. 
Pirmiausia
užgeriamas pirmasis kir
tėjas, o paskui pirmoji 

griebikė,
kuri kartu yra ir vainiko 
nešėja. Vyrams duodama 
po 6 didelius stiklelius vy
no, o moterims do 4 ma
žus. Po užgertuviu sėdė
dami už stalo, dainuoja 
vienbalsiu:
—Nesigailėkite juodų drigantų, 
parvežkite mums nor muzikantų. 
Nesigailėkite bėrų žirgelių, 
parvežkit alaus porą bačkelių. 
Nesigailėkit balto sūrelio, 
duos inm Dievulis gražu sūnelį.

Pabaigtuvių vaišėse dai
nuojama ir daugiau įvai
rių rugiapiūtinių ir pa- 
baigtuvinių dainų. Jei y- 
ra šioks toks muzikantas, 
tai pagroja, o jaunimas 
šoka iki vėlyvos nakties.

Rugiapiūtės pabaigtuvių 
vainikas tuoj po vakarie
nės paimamas nuo stalo ii 
pakabinamas garbingiau
sioje namų vietoje, kur 
nors užustalėj trobos ga
le, ir ten laikomas iki kitų 
metų rugiapiūtės. Rugius 
sėjant, dalį vainiko pasė
ja, o kitoje rugiapiūtėje 
kabinant naują vainiką, 
senąjį vištoms sulesina, 
kad vištos būtų dėslesnės.

Tačiau ir senovėj ne visi 
Kapsų ūkininkai taip gra
žiai ir iškilmingai švęsda
vo rugiapiūčių pabaigtu
ves, Kur koki šykštūs, ap
sileidę ar vargingi, nė už 
pabaigtuvių vainiką nieko 
neduodavo ir jokių pa
baigtuvių vaišių neruoš- 
davo. Tokiam ūkininkui— 
toksai ir vainikas, ar ko
kią žolių šluotą surišę 
parvelka, ar dagilį parne
ša. Dainuoja dainas, ku-, 
riose pajuokiami blogi Šei
mininkai ir jų najtiai. '
— Vai kieno, kieno tas

dvaras 
Klony pastatytas, 
Kuolais paramstytas...

XX Amž.

“Daugumas iš trijų mi
lijonų darbininkų, kurie 
dirba užsiėmimuose, ku
riuos įstatymas įima, jau 
gavo Sočiai Security sąs
kaitos numerius”, sako p. 
Andrews. “Bet suvirš 
100,000 darbininkų ap
drausti New Yorko vals
tybės Unemployment In- 
surance Law nepadavė ap
likacijų dėl Sočiai Securi
ty Account numerių, ir 
darbininką negalima grei
tai identifikuoti be nume
rio, ir todėl, bus sunku pa
tikrinti pašalpos mokes
čius nedirbančių darbinin
kų, jeigu jie neturi sąs
kaitos numerių. Tarpe in
formacijų, kurias darbda
viai turi apie darbininkus 
pristatyti yra padavimas 
jų Sočiai Security sąskai
tos numerių. Jeigu darbi
ninkas nepaduoda aplika
cijos dėl Sočiai Security 
numerio, tai Sočiai Secu
rity Board, ir Jung. Vals. 
Iždo regulacijos ir New 
Yorko valstybė reikalau- 
:ja, rkad darbdavys pasiųs
tų aplikaciją dėl tokio 
darbininko ir išgautu jam 
numerį. Išgauti Sočiai Se
curity numerį, nei darbi
ninkui nei darbdaviui ne- 
reik mokėti jokių pinigų 
— jiems nei nereik mokė
ti už pašto ženklelį”.

Komisijonierius prane
ša, kad duplikavimas 
vardų sumaišo rekordus. 
Pav., tarpe 3,000,000 ats
kirų knygose sąskaitų ga
li atsirasti 
John Jonės arba 
Smith, New Yorko vals
tybėje, ir be sąskaitos nu
merio paženklinti kiek
vieną iš jų yra sunku la
bai sunku spręsti ar žmo
gui pašalpa priklauso. 
Daugumoje atsitikimų y- 
patingai paprastuose dar
buose, darbininkas žino
mas tik po jo pirmu vardu 
ir todėl jeigu jis neturi 
sąskaitos pagal numerio, 
sunku spręsti ar jam pa
šalpa priklauso.

Bet vistiek patikrinimas 
pašalpų, nedirban č i a m 
darbininkui, kuris neturi 
sąskaitos numerio, tik 
gaišina laiką ir pats dar
bininkas turi gana ilgai 
laukti pakol visas patikri
nimas padarytas.

Galima gauti aplikacijos 
blankas dėl Sočiai Securi
ty sąskaitos numerio iš 
kiekvieno pačto arba iš 
Sočiai Security Board o- 
fisų miestuose, kur toki 
ofisai randasi. Kuomet 
aplikacija paduota, sąs
kaitos numeris bus pasių
stas darbininkui per paš
tą. FLIS.

net šimtas
John

I
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VILKIJA

Prisipažino
Nakčia nežinomi asme

nys užpuolė keliu beeinan
čius Bronių Stankų (20 
m. amžiaus; pavasarinin
ką) ir Petrą Radžiūną, a- 
bu iš Antalkių km. Kišeni
ne elektros lempute apa
kino B. Stankų, o paskui 
jį akmenimis ir šliauko- 
mis užmušė vietoje. P. 
Radžiūnas išliko nekliu
dytas. Nusikaltime buvo 
įtarti ir sulaikyti to pa
ties valsčiaus. B. O-nis 25 
m. amžiaus ir M-kas 17 m. 
amžiaus. Iki šiol jie gynė
si. Tačiau tardytojui abu 
prisipažino, kad iš anksto 
susitarę užmušė B. Stan
kų. Žudikai pripažino, kad 
jų sąmoksle dalyvavęs ir 
dar vienas velionies drau
gas.

v •

v •

atvežta didelė partija 
piaunamų mašinų iš Šve
dijos. Apskritai, stebint V 
vežimą per uostą tenka 
konstatuoti, kad įvežimas 
yra toks didelis, kokio iš 
viso ankščiau nėra buvę.

Tsb.

> PUIKIAI PASIRODĖ 
LIETUVOS ŠACHMATI

NINKAI

Pasaulinėj olimpiadoj Lie
tuva laimėjo septintą 

vietą.

PALANGA

Kiek Buvo Vasarotojų
Pagal vasarotoji) regis

traciją, Palangoje šiais 
metais vasarojo 7.376 Va
sarotojai, t. y. 700 dau
giau, negu pereitais me
tais. Ir vis dar atvyksta 
naujų.

Rugpiūčio 14 d. Švedijos 
sostinėj Stokholme pasi
baigė pasaulio šachmatų 
olimpiada, kurioje dalyva
vo ir Lietuvos komanda. 
Lietuvos šachmatininkai i 
puikiai pasirodė ir laimė
jo septintą vietą.

Galutinai Stokhol m o 
šachmatų olimpiados re
zultatai yra tokie:

I. Amerikos Jungt. Val
stybės — 54,5 taškų, II. 
Vengrija — 48,5 taškų, 
III. ir IV. Argentina ir 
Lenkija po 47 taškus, V. 
Čekoslovakija — 45 taš
kai, VI. Olandija — 44 ta
škai, VII. ir VIII. Lietuva 
ir Estija — po 41,5 taškų, 
IX. Jugoslavija — 40 taš
kų, X. Švedija — 38,5 taš
kų. XI. Latvija — 37,5

LIETUVOJE SMARKIAI taškų, XII. ir XIII. Angli-
PERKA AUTOMOBI

LIUS

* .* »*< i
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kindama tokį pareiškimą, 
Lietuvos - vyriausybę, .yra 
įsitikinusi, jog atsisaky
mas vartoti jėgą politiko
je, ištikimas -stuarčių vyk- ’

Paskutiniu metu Lietu- Shia- Norvegija 
voje smarkiai perkami 
automobiliai. Dabar jie 
gerokai atpigę, nes val
džia sumažino įvežamąjį 
muitą. Be to, žadama at
piginti benziną ir motori- 
ną (šiuo vardu Lietuvoje 
vadinamas sumaišytas su 
spiritu benzinas), dėl to. 
ir perspektyvos automo
bilius pirkti yra geros. 
Automobiliai Lietuvon at
vežami jūros keliu. Dėl to 
automobilių importo cen
tru pasidarė Klaipėda.

Per Klaipėdos uosta 
šiuo metu atvežama labai 
daug automobiliu: lengvų 
sportinio tipo, didelių li
muzinų, keleivinių auto
busų, didelių sunkvežimių 
prekėms vežti ir kt. Kar
tais per savaitę atveža net 
po 50 įvairių automobilių 
Jie atvežami iš įvairiausių 
kraštų: Vokietijos, 'Angli
jos, Amerikos ir kt. At
vežtieji automobiliai iš 
laivų iškraunami ir pasta
tomi muitinės sandėliu 
kieme, kur laikomi, kol 
juos užsakiusieji pirkliai 
arba privatūs asmenys ne- 
išperka, kol neatlieka rei
kiamus muito formalu
mus. Paskutiniuoju laiku 
kiemet galima matyti il
gos eilės įvairaus tipo au
tomobilių. Tos eilės grei
tai keičiasi, tai didėja, tai 
mažėja, jose randi tai vie
nokių tai kitokių mašinų, 
žodžiu, automobilių įveži
mas paskutiniuoju laiku 
per Klaipėdos uostą pasi
darė labai didelis.

Taip pat šiemet įvežama 
labai daug žemės ūkio 
mašinų. Jos atvežamos 
daugiausiai iš Švedijos: 
kuliamosios motor i n ė s 
mašinos, šienui piatui, ru
giams ir kitokiems ja
vams kirsti, įvairūs dra- 
pakai, javams valyti ma
šinos ir kt. Atvežama ir 
traktorių. Neseniai buvo 
atvežta partija naujausio 
modelio traktorių iš Ame
rikos. Šiomis dienomis vėl

ja ir Suomija — po 34 
į taškus. Toliau seka Itali
ja, Danija, Islandija, Bel- 

ir pasku
tinėje vietoje Škotija.

Lietuva šachmatų olim
piadoje pasiekė 8 laimėji-Į 

! mų. 4 lygiomis ir su 6 va.1- Į 
stybėmis pralaimėjo, bū-Į 
tent:

Laimėio: — su Jugosla
vija 2.5:1.5, su Belgija 
4:0, su Danija 3:1, su Lat
vija 3,5:0,5. su Estija 
2.5:1.5, su Italija 4:0, su 

j Škotija 4:0 ir su Norvegi
ja 4:0:

Lygiomis: — su Vengri
ja. Suomija, Anglija ir 
Švedija 2:2;

Pralaimėjo: — Argenti
nai 1:3, Amerikos Jungt. 
Valstybėms 0,5:3,5. Čeko
slovakijai 0.5:3,5, Olandi
jai 1:3. Lenkijai 1,5:2,5 ir 
Islandijai 1,5:2,5.

Iš 72 galimu, Lietuvos 
komanda surinko 41,5 taš
kų, t. y. bemaž 58%. Indi
vidualiai mūsų šachmati
ninkų pasiekti pilni rezul
tatai dar nėra žinomi.

Taigi, išsipildė viltys: 
mūsų vyrai iškovojo Stok
holmo garbingą 7-tą vietą 
(iš 19-os) ir tuo parodė, 
kad šachmatų lygis mūsų 
krašto po paskutinės o- 
limpiados yra žymiai pa
kilęs. Pralengti tokias sti
prias šachmatuose valsty
bes, kaip Švedija. Jugosla
viją, Latviją ir kt,.. nėra 
lengvas dalykas. Tai dide
lis mūsų šachmatininku 
laimėjimas. Tsb.

I

dymas ir tarptautinių pro
blemų rišimas taikingo
mis derybomis bei abipu
siu susitarimu, apsaugotų 
tarptautinę bendruomenę 
nuo konfliktų ir patikrin
tų taiką, saugumą bei tei
sės dėsnių vykdymą tarp
tautiniuose santykiuose.

Lietuvos vyriausy b ė 
mano, jog geriausias ke
lias deklaracijoje išdėsty
tiems dėsniams vykdyti, 
kiek tai liečia deklaracijo
je išdėstytiems dėsniams 
vykdyti, kiek tai liečia 
valstybes, dalyvaujančias 
Tautų sąjungoje, yra šis 
organizmas, kurio ištiki
mas narys Lietuva yra ir 
kurio bendradarbiavimas 
su valstybėmis, esančio
mis už jo ribų, būtų labai 
svarbus.

Šia proga tebūnie leista 
priminti tai, ką Lietuvos 
užsienių reikalų ministe
ris Lozoraitis yra pasakęs 
1936 metų liepos 2 d. Tau
tų Sąjungos posėdyje, bū- 

j tent: “... Lietuva niekad 
nesvyravo tikėti ir viltis, 

i kad Ženevos organizmas, 
kaip tik dėl silpnybės, nuo 
kurios mano tėvynė yra 
tiek nukentėjusi, su laiku 
sutvirtės ir pagerės savo 
veikime, kuris, taip sa
kant, virs totalitarinis sa
vo pasėkomis, ekskliuzv- 
vinis savo kompetencija 
tarptautiniams kivirčams 
sutvarkyti ir ypač sėk
mingas sutarčių arba pri
siimtų pasižadėjimu su- 
laužvmams tramdvti”.

Lietuva sveikintų kiek- 
| viena akcija, kurios tiks- 
I las būtu taikos ir teisės 
I garantijas padidinti. Tsb.

LIETUVOS VYRIAUSY
BES ATSAKYMAS I 

JUNGTINIU VALSTY
BIŲ UŽSIENIU REIKA
LU MINISTERIO HUL- 
LIO DEKLARACIJĄ 
TAIKAI PALAIKYTI

Lietuvos užsienių reika
lų ministeris Lozoraitis, 
susipažinęs su n. Jungti
nių Amerikos Valstybiii 
charge d’affaires Kuyken- 
dallio liepos 27 d. praneš-

LELIUNAI

Perkūnas Pritrenkė Senu
tę ir Sudegino Gyv. Namą 

Perkūnas trenkė i Bal- 
taniškių km. ūk. Jakšto- 
nio gyv. narna, kuris, ne
pavykus užgesinti, sudegė 
beveik su visu ten buvu
siu turtu. Kitus trobesius 
pavyko išgelbėti. Perkū
nas taip pat pritrenkė ir 
tuo laiku namuose buvu
sią senutę, kuri, ikasūs i 
žeme, po kiek laiko atsi
gaivino.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 4 
ŽMONES

tlugpiūčio 16 d. per Bre
slaujos apskritį praėjo la
bai didelė audra. Perkūni
ja užmušė net keturius 
žmones ir sudegino keletą 
namų. Chorakteringa yra 
tai, kad sekančią dieną 
vėl užėjo nemažesnė aud
ra, kuri sugriovė keletą 
namų išvertė daug medžių 
ir nutraukė telefono ir te
legrafo susisiekimą.

♦ ŠVENTOJI

DARBININKAS

t

Samuel Kaufman Prezidentas ir Kasininkas

W estinghouse
ŠALDYTUVĄ

The U. S. Public Works Administration Housing Division is 
buying 16,697 Westinghouse Refrigerators for its slum-clear- 
ance, low-rent housing projects. Side by side, one against the 
other, they would make a line of refrigerators six miles long! 
Loįvesf opera t inį cost s enabled Westinghouse to win this 
order. Other makes quoted low prices—būt the decision was 
based on price PLŪS operating cost for ten years — and 
Westinghouse won.

Let us show you the money-saving advantages of 
the new Westinghouse Kitchen-Proved Refrigerator 
Be sure to investigatc its famous Economizer Unit, Super- 
sealed Insulation, fast-freezing Sanalloy Froster, Built-in 
Watchman protection, and other features. If Westinghouse 
can save money for the United Statės, Govemment, it can 
save money for you. E?

PRICES AS LOW AS

i
 SEE THE NEW

Westinghouse
REFRIGERATOR

Dabar yra laikas nebrangiai įsigyti vieną iš geriausių šaldytuvą — WESTINGHOUSE, ku
rie yra labai ekonomiški, gražūs ir pritaikinti namams.

The U. S. Public Works Administration Hou sing Division nupirko 16,697 šaldytuvus dėl sta
tomų namų. Jei U. S. valdžia pripažįsta, kad We stinghouse šaldytuvai yra vieni iš geriausių. Jų 
kainos yra labai prieinamos — galite pirkti nuo $114.50 ir aukščiau. Taigi, nieko nelaukite, atei
kite į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite tuo s garsius šaldytuvus.

Union Electrical Supply Co. Ine
92 High Street Boston, Mass

Telefonas LIBerty 2337

DAUGAIDygsta žvejų Vilos
Uoste pastatytos didelės 

dirbtuvės ir jose gamina
mi modernūs kutenai, ku
rie turės po 60a. jėgų mo
torus. Tokiais kuteriais 
žvejai galės drąsiai laiky
tis jūroje didelių bangų ir 
net audros metu. Vieno 
kuterio pastatymas kaš
tuos apie? 18.000 Lt. Vienu 
kartu dirbtuvėse gali dir
bti du kutenus. Artimiau- 
ciu 
praplėstos, ir jose vienu

minimas reikalauja apie 
dviejų mėn. laiko, norima 
dirbtuves kiek galima iš
plėsti, kad vienu kartu ga
lėtų kuo daugiausia jų 
statyti, nes ne tik švento
sios žvejams aprūpinti, 
bet kuterių reikia pajūrio 
žvejams.

Pagriuvę ūkininkų na
mai nugriaunami ir jų 
vietoje pagal iš anksto su
darytą planą, vyriausybė

laiku dirbtuvės bus stato mūrinius. Tie namai 
bus atiduodami žvejams 
išsimokėtinai. Šiemet sta
toma 10 mūrinių namelių. 
Kiekvienas namelis turės

tu jam p. valstybės sekre- kartu galėsbūti -sžaiomi 
toriaus pareiškimu, turi 
garbę pareikšti, kad, svei-

jau keturi kutenai. Ka
dangi vieno kuterio paga-

tris kambarius ir gražiai 
įrengtą aukštą. Prie kiek
vieno namelio bus įreng
tas tvartelis, sandėlis, iš
kastas šulinys, šiek tiek 
žemės daržams, visa sody
ba bus apsodinta mede
liais ir aptverta. Vienas 
namelis bus duotas vienai 
žvejo šeimai.

Nameliai statomi ūkio 
būdu. Prie statybos duo
dama darbo žvejų šeimų 
nariams. Vieno namelio 
pastatymas kaštuoja apie

mokėtinai 25 — 30 metų. 
Tačiau gavusieji namus 
turės pasirašyti sutartį, 
kad visą sugautą žuvį 
parduos akc. ‘Žuvies’ ben
drovei ar panašiai ben
drovei, kuriai bus vyriau
sybės pavestas žuvies su
pirkimas. Pirma proga 
numatyta tokių sodybų su 
mūriniais namais apie 30. 
Bet tai ne viskas. Kiek tik 
krašto pajėgumas leis, vy
riausybė skirs lėšų šiai 
statybai plėsti ir per eilę

Apylinkėje yra pora kai
mo daraktorių moterų, 
kurios spaudos draudimo 
laiku ir vėliau slaptai mo
kė vaikus lietuviškai. Da
bar jos senos ir labai 
skursta. Neturi savos pa
stogės ir kąsnio duonos, 
tai Morta Valiūnaitė ir E- 
lena šmigelskiūtė, kurios 
mokė vaikus virš 30 metų ., 
Daugų apylinkėje.

10.000 Lt swbą finui- metų išaugs kelių šimtų
suoja Žemės Bankas. So- moderninių namų mies- 
dyba bus duodama išsi- tas.

mi verti nfaiitytojŲ peram o. 
Viri skelbHtės “Darbininke”.
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Commercial Savings

Compliments of

Lawrence Savings BankDEPOSIT
DEPT

Do Yoų Reąlize

30 Dimes A Month

Monthly Payment Shares

COMPĮ4MĘNTS OF

Lawrence Co-Operative Bank
206 BĄY STATĖ BUILDING

National Co-Operative Bank
LĄWRĘNCĘ? MASS

METHUEN, MASS.

DKRBININKSB

X Arlington Trust Co

jaunimo ir laisvai šnekasi 
tarpusavy lietuviškai. — 
“Prašau čią lietuviškai 

įsimąįšė 
“Bet
M

jos. Kaltinėnų vai. Refcų- | 
čiuosė pas Aųg. Ląpęųą 
rasta 90 įųygų, is jų 60 
vien ūkiško turinio, pike
liu ųųsįkaltįmų skaitoma, 
jei kas savo kpygas skoli
na kaimynams paskaityti,

3) Džiaukis, kai tavo 
vyras turi keletą laisvų 
valandų nuo fabriko dar
bų. Nenaudok jį kaip 
“priemonę” “didžiuliam 
švarumui-. Mokėk įkalbė
ti, kad jam būtinai reikia 
poilsio... Tai porai dienų 
išsiųsk tu jį kur pors 
“ant žalios pievelės” arba 
kitur. Jis sugrįš fiziniu 
bei dvasiniu požiūrių su
stiprėjęs ir bus tau iš vi
sos širdies dėkingas.

4) Nedaryk Įjiekųoųięt 
jokių piktų pastabų apie 
jo gimines arba bičiulius. 
Visuomet įsidėmėk, kuo 
esi savo vyrui ir niekuo
met nenustosi pagarbos 
jo akyse.

Taip rėkauja Druskinin
ku kurortininkai, užgirdė 
ką lietuviškai kalbant. 
Šventadieniais čia suva
žiuoja nemaža apylinkės

■ • - $&'•* ■■. -•-'A'' •'
In About 1? Years, With Dividendą you

prašė leisti jaunimui pa
šokti. Tačiau policija ne
klausė ir jaunimą išskirs
tė. Beskirstydamas polici
ninkas Sąmpas šautuvo 
durtuvu sužeidė mokytoją 
Pr. Stasionį.

Kitą dieną į Kaniavos 
policiją buvo pašaukti: 
mokytojas Pr. Stasionis 
su žmona, stud. D. Kava
liauskas ir mokytojas Pr. 
Bąrcys. Juos visus polici
ja ištardę. Jiems buvo pri
kišama, kad jie kurstę 
jąunimą iš šokių salės ne
išsiskirstyti.

Be to, tą pačią dieną 
lenkų policijos komendan
tas Ružanskis su polici
ninkais šampu ir Jakšte 
lių nuvyko į ištardytų as- 
menų namus, kur padarė 
kratas. Ryšium su tuo 
lenkų policininkai taip pat 
Pakuliškėje kratė Petrą 
Matuizą.

nekalbėti”, — 
vienas svečias 
mes &taip nemokame 
atrėžė lįetųvį^kai užkai
tintasis. — “Tąj išsineš
dinkite tęnąi”, — ir piktas 
lenkiūkštis rapka nurodė 
antrą Nemuno pusę, kur 
vaikšto lietųvįąi sąrgybi- 
niąi. Tapiau lietuviai val
stiečiai nepaiko niękų ne
pagrįstų lėnįų ’ pręfenzijų 
ir šnekasi kaip šnekėjosi 
saviškai.

Methuen

Lenkams didelės baimės 
įvaro ir paprasčiausias 
Vilniaus krašto lietuvių 
jauni i m o pasilinksmini
mas, lenkų policija ir už 
tai surašinėja protokolus.

“Vilniaus Rytojus” Nr. 
64 aprašo tokį negražų 
lenkų elgesį Rudnioje.

Rugpiūčio 2 d. Rudnioje 
bųyo atlaidai. Po atlaidų 
vietos lietuvių jaunimas 
surengė paprastus pasi
linksminimo šokius, į ku
riuos taip pat pasikvietė 
ir kai kuriuos tos pat apy
linkės lietuvių inteligen
tus. Tačiau šokiams prasi
dėjus atėjo Kaniavos len
kų policijos komendantas 
Juozas Ružanskis ir poli
cininkai Ignačevskis, Gi- 
sičas ir Sampas, kurie įsa
kė jaunimui išsiskirstyti, 
nes esą ir tokiems šo
kiams yra reikalingas val
džios leidimas.

Buvę šokiuose lietuviai 
inteligentai policijai aiški
no, kad toki šokiai Rud
nioje rengiami kasmet ir

?AI4NQASJMPQRTAB
Į Vilniaus kraštą vėl į- 

gabenąma 170 naujų mo
kytojų iš Galicijos ir Poz
nanės. Suprantama, kad 
jie gęrai savo pareigų ne
gales eiti, kol išmoks lie- 
tuvįškaį ir gudiškai. O 
vietos inteligentai vaikšto 
be darbo.

X i
| Lawrence Biznierių Sveikinimai

Neseniai vienas New 
Yorko laikraštis žadėjo 
savo skąitytojams duoti 
dideĮę pinigų dovaną už 
geriąųsią sunkios proble
mos išsprendimą. Taigi 
skaitytojas turėjo surašy- 
ti dešimts laimingų įsa
kymų vedųsiems. Tą do
vaną laimėjo moteris ElĮa 
May.

Įšąkymai skambą ši
taip:

1) Po vestuvių nepriva- 
ląi blogiau ir mažiau rū
pestingai rengtis kaip 
prieš vestuves. Atsimink, 
kad “medžiojimo” laikas 
jau pasibaigė. Taigi da
bar turi mpkėti išlaikyti 
savo laimykį!

2) Jsidėmšįų kad laimę 
įsigijame turėdami gerą 
sveikatą. Ši sveikata par
eina nuo gero valgio ir 
tinkama savo globa. Vi
suomet rūpinkis gera vir
tuve. Čia tau nieko nekaš
tuoja, o veikiai pastebėsi, 
kad tavo vyras mokės ta
ve įvertinti.

5) Nesijaudink, kai pa-
matysi pas savo vyrą šlip- Y 
są, kuris tau nepatinką 
arba kai užrūkys cigarą, X 
kurio kvapo nemėgsti. Ži- i X 
nok, kad jis turi tokias X 
pat teises į skonį kaip ir X 
tu. 'X

6) Dalinkis su juo X
džįaugsmu ir net tada, kai X 
jis reiškia savo palankų- J 
mą kokiai nors gražiai X 
moteriai. Ypatinga yra X 
moteris, kuri inoką pažin- X 
tj kitos moters sąvųmus, X 
tačiau tų ppvająi būti; X 
‘skirtinga’, žinok, kad juo X 
kilnesnis yra tavo gąlvo- X 
jimo būdąs, juo daugiau; X 
reikš tau pagarbos tavo X 
vyras. , X

7) Nebūk niekuomet X 
“vyriška”. Visuomet ži- X 
nok, kad esi moteris. ♦♦♦

8) Kai jis turėjo ką V
nors nemalonaus patirti— X 
tatai visuomet gali būti— X 
tai daryk visa, kad šitą X 
dalyką užgniaužtum gy- X 
ya sąvo nuotaika. Juk ne X 
vienos tragedijos galimą X 
išvengti, padarius tam ti- X 
krą šposą. Suktumas, %e- X 
ri darbai geriau iškenčia-! y 
mi nekaip blogis. V

9) Nesįknaisiok dėl mi- X
rusiu dalykų. Praeitį turi i 
palikti praeitimi- X

10) Atmink visuomet j X
žodžius dvasininko, kuris 
jus apvesdino ir kuris tau 
maždaug davė tokį įsaky- X 
mą: ‘‘Mylėk jį, gerbk ir X 
kiūrėk, ar bus sveikas, ar X 
sergantis, užmiršdama a- X 
pie visa kita. Rūpinkis X 
tiktai juo. Jeigu jam kuo X 
nors nesisektų, būk Su juo y 
kartu ir nedūsauk! Kiek- y 
vienas vyrąs iš meilės są- X 
vo žmonai gali pasidaryti. X 
dar didesniu didvyriu... |X

“M. D.” i T
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Pennsylvanijos Žinios
ATSKAITA

23-čios Lietuvių Dienos, Rugpiūčio 15, 1937 
Lakewood Park, Pa.

PAJAMOS
Pamaldų Kolekta..................... ........
Mahanoy City už guzikus ............
Mt. Carmel už guzikus...................
Tajnagua už guzikus.......................
New - Phila už guzikus...................
Shenandoah už guzikus...................
Minersville už guzikus ..............,.....
St. Clair ............... .......................... .
Girardville ......................................
Hazleton už guzikus .......................
Shenandoah & Tamaqua auto tags . 
Tamaąua auto tags.........
Koncerto įeiga ................
Šokių įeiga.......................
Lakevyood Park Cc., auka

Viso įeigų — ................
IŠLAIDOS

Nuošimtis už Buttons & auto tags ....
Raštininkės alga & paštas .................
Iždininko alga......................................
V. Jusaitis už troką Benui ...................
Orkestrą................................................
Policmopui ...........................................
W. D. Boczkauskui auto tags & plakat.
St. Petruševičius už važiavimą...........................  5.00
Shenandoah už važinėjimą .........................7... 1.25
Kun. M. Daumantas už muziką vargon..................20.00
Kun. M. Daumantas Šv. Mišių auka .................. 10.00
Kun. M. Daumantas už važinėjimą ...................... 5.00
Kun. S. Vembrė už pamokslą..................................5.00
Už 5000 Buttons ........................................... 127.75

Viso išlaidų ............................. $365.81
Gryno pelno liko .....................................$1.202.94
Pasiųsta sulvg 23-čios Lietuvių Dienos 
delegatų nutarimo, —

Seserims Kazimierietėms, Newtown, Pa.........$601.47
Seserims Pranciškietėms, Pittsburgh, Pa.....  $601.47

233-čios Lietuvių Dienos Iždo Globėjai:
Kun. K. Klevinskas, 
Kun. P. Česna.

i

.u

r’ 54.37
76.20
54.96
42.40
31.75
30.40
26.50
25.60
25.00
9.00

61.42
35.00
64.00

482.15
550.00 

$1.568.75

$48.97
11.84
10.00

5.00
84.00
2.00 

. 30.00

SHENANDOAH, PA. me nuliudime žmoną Oną 
ir 3 sūnus: Juozą ir Joną 
vedusius, o Klemensą ne
vedusį, kuris tarnauja 
Jung. Valstybių laivyne: 
taipgi dvi dukteris: viena 
vedus ir gyvena su tėvais, 
o kita nevedus, gyvena 
Cleveland, Ohio ir dirba 
ligoninėje. Taipgi paliko 
keliolika anūkų ir vieną 
seserį Lietuvoje.

m.

■■
KAS GIRDĖTI.LIETUVlŲ| 

KOLONIJOSE

MDNTREAL, CANADA
t 
t

HARTFORD, CONN.

8

NAUJOS ANGLIJOS ° 
VYČIAMS! t

=
sūnam Valentinui ir Jus
tinui ir jo giminėms.

Ilsėkis ramybėje!
F. Dubauskas, 

i , • ;--r-■. Į

VYČIAMS!A. f A.
Po sunkios ligos, išsir

gęs 5 mėnesius, rugpiūčio 
30 d. mirė Simonas Kviet- 
kauskas. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ir 
šv. mišiomis. Paliko dide
liame nuliudime savo 
žmoną Marijoną ir 2 sūnų 
Valentiną (kuris yra ve
dęs ir gyvena Toronto, 
Canada) ir Justiną; sese
rį Marijoną Žemaitienę ir 
artimus gimines Janušai- 
čius.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių, šermenyse 
ir laidotuvėse dalyavvo ir 
Šv. Jono Evang. draugi
jos, Vytauto klubo ir Šv. 
Kazimiero draugijos na
riai. Šv. Kazimiero drau
gijos vėliava stovėjo baž
nyčioje kaipo ženklas, kad 
a. a. Simonas Kvietkaus- 

j kas buvo pirmutinis na
rys.

Velionis buvo pavyzdin
gas katalikas ir lietuvis. 
Mirė aprūpintas Sakra
mentais. A. a. Simoną pri
rengė amžinon 'kelionėn 
Tėvas J. Bružikas, S. J. 
per 40 valandų atlaidus 
pradžioje birželio mėn. 
Velionis buvo dėkingas 
misijonieriui už suteiki
mą daug jėgų amžinon 
kelionėn.

A. a. Simonas Kvietkau- 
skas buvo visų mylimas 
ir gerbiamas. Užtat jam 
mirus, giminės ir pažįsta
mi sunešė daug dvasinių 
bukietų ir gėlių vainikų.

Reiškiame gilią užuo
jautą velionio žmonai Ma- 

LaSaletai. rijonai Kvietkauskienei,

NEWARK, N. J.
prievolės ir dorovės dės
niai yra atmetami. Ką so
pulingoji Motina kentėjo 
ties kryžium ant Kalvari
jos, kenčia ir dabar dėl 
dieviškosios meilės panie
kos. •

Blogis atitaisyti nas. 
Taigi, atitaisymo ir atly
ginimo novena prasidės 
rugsėjo 10 — 19 d.d. vi
sose Tėvų La Salėtų baž
nyčiose. Prisidėkime prie 
to darbo. Dalyvaukime vi
si atitaisymo ir atlygini
mo dvasioje, kad prisidė
tume sulaikyti Kristaus 
ranką nuo kaltosios žmo
nijos. Šių dienu Kristaus 
narių persekiojimai reika
lauja maldos, kad taika 
sugrįžtų ir tikyba vėl 

žmonės ne- klestėtų.

Jau 91 m. kai Dievo Mo
tina, Marija, pasirodė 
dviem vaikeliam ant Kal
no La Salette, Prancūzijo
je. Marija pasirodė labai 
nuliudus. Jos žmonės buvo 
pamiršę Dievą. Pamatę ją 
sėdinčią ant akmens ir 
verkiančią, vaikeliai nusi
gando. Kada jie išgirdo 
jos balselį, kviečiantį juos 

j prieiti artyn ir paklausy
ti naujienų, kurias jie tu
rėjo pranešti “visiems jos 
žmonėms”, jie, nudžiugę, 
priėjo prie Jos taip arti, 
kad nebuvo galima kitam 
praeiti. Ot! kaip ji skun
džias :

“Jei mano
nori man pasiduoti, aš bū-, Bkilmgs . k k 
siu priversta paleisti sun- ' yLa
kiąją savo Sunaus ranką. , C <. . TT .. ,T. J . . , . . . bažnyčioje Hartforde irJi yra taip sunki, taip sva- ,. < ’ .; . i kitose jų įstaigose. Ispa-n jog as nebegaliu ilgiau 4 ® ■
jos sulaikyti. ,

“Kaip ilgai aš kenčiu 
dėl jūsų! Jeigu aš netrok- 
ščiau, kad mano Sūnus ne- ■ 
apleistų jūsų, aš esu pri
versta nuolat melstis, bei 
pertraukos į Jį. O jūs to! 
nepaisote. Kaip karštai, “Dievo Motinos Apsireiš
iūs melstumėtės, kaip uo- kimas ant Kalno La Salet 
liai 
niekada i 
man už triūsą, kurį aš dėl Novitiate, 
jūsų aikvoju.

“šešias U 
daviau darbui, o septintą- Brooklyn, N. Y. (25c.). 

I ia sau pasilikau; jos gi 
Man nepripažystatė. Štai,! ~ 
kas apsunkina mano Sū-! 

■ nausranką”. x IX
Čia teprimena keletą'X 

šiandieniniu blo g y b i u.' X 
Kas buvo tad*, tiesa, yra X 
ir dabar: Dievo įsakvmų 
panieka, f

Į TRUMPA LAIKA KE
LIOS LAIDOTUVES
Rugpiūčio 30 d. mirė Jo

nas Kačergis. Palaidotas 
3 d. rugsėjo su bažnytinė
mis apeigomis. Iškilmin
gas šv. mišias atnašavo 
klebonas kun. J. Karalius 
ir pasakė pamokslą. Prie Į
šoniniu altorių atnašavo j paėjo iš Lietuvos Ma- 
šv. mišias kun. Alauskas riampolės apskričio, ir 
ir kun. D. Mikšys, kuris valsčiaus, kaimo Kumelio- 
dabar lankosi pas mūsų jjjų, Lai būna lengva jam 
kleboną. ■ šios šalies žemelė.

Velionis- Jonas Kačer-Į Rugsėjo 1 d. mirė Kris- 
gis buvo pavyzdingas ka- tė Lisauskienė. Palaidota 
talikas ir tautietis. Jis iš- 6 d. rugsėjo. Velionė pab
augino savo šeimyną taip- ko dideliame nuliudime 
gi katalikiškai, kurie lan- sūnų Alfonsą ir dukterį 
ko savo bažnyčią ir vaiku- Oną; abu yra vedę. Duktė 
čius leidžia į parapijinę gyveno sykiu su savo mo- 
mokyklą. ; tina, o sūnus yra mokyto-

Velionis paliko didelia- jum Kentucky valstybėje,

v •
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CREMO ALE

i t 
i i

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausią miežių ir tinkamai {sendintas.

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
V

v •

žintys bus lietuviškai 
klausomos vakare, o rytą 
iš toliau atvažiavusiems. 
Po pietų 2:30 vai. pamok
slas kolegijos koplytėlėje.

Susipažinkime su mei
lingos Motinėlės įspėji
mais įsigyję knygele:

jūs veiktumėte jūs te”, kuria galima gauti La 
ds neatsilvedns i t e Salette College, Hartford, 

, Broomf i e 1 d, 
Conn.; Darbininko knvgv- 

dienas aš iums'ne, Bostone ir Amerikos,

Jjirvu v Jlių ; Y
žodžiu, tikybos ♦♦♦ 
_____________  y _ __ __St. Marv’s Seminarv.

Velionė priklausė prie 
SLRK Amerikoj 4 kuonos 
nuo 1911 metų. Ji persikė
lė iš 40 kuopos tais pa
čiais metais ir priklausė 
iki šiai dienai. Taipgi pri
klausė prie bažnvtinių 
draugijų: Šv. Pranciškaus 
tretininkų, Amžinojo Ro
žančiaus ir Saldžiausios 
Širdies Jėzaus.

Ji buvo pavyzdinga ka
talikė. Todėl ir palaidota 
su visomis bažnytinėmis 
apeigomis. Iškilmingas šv. 
mišias laikė kun. A. Degu
tis, o prie šoninių altorių 
— kun. D. Mikšys ir mūsų 
klebonas kun. J. Karalius. 
Palaidota šv. Marijos ka
puose. Velionė paėjo iš 
Lietuvos, Rudaminos pa
rapijos ir valsčiaus, Seinų 
apskričio. Lai būna leng
va jai šios šalies žemelė.

Jurgis Valaitis, iš pro
fesijos kriaučius.* mirė 4 
d. rugsėjo. Palaidotas 7 d. 
rugsėjo su bažnytinėmis 
apeigomis. Velionis pali
ko nuliudime žmoną, duk
terį ir sūnų. Sūnus yra ve
dęs, o duktė nevedus ir 
gyvena sykiu su motina.

Velionis yra buvęs pir
muoju lietuvių policininku 
šiame mieste. Iš Lietuvos 
paeina nuo Griškabūdžio, 
Mariampolės apskričio.

Vietinis.
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JONAS GREBUAUCIAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Para Street 
BALTIMORE, MT)

i 
i
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Tūla F. Lazdinienė, 
Brooklyno tautininkų - li
beralų laikraštyj verkia 
dėl nepavykusio bankieto, 
rugpiūčio 14 d., kuriuo 
norėję pagerbti senus tau
tininkus - liberalus. Dėl 
to kaltina kleb. kun. I. 
Kelmelį už neparaginimą 
parapijiečių dalyva u t i. 
Keista, ar ne? Klebonas 
labai gerai daro, kad įspė
ja parapijiečius nuo rėmi
mo savo idėjos priešų.

Bet dar neviskas. Laz
dinienė smerkia ir savuo
sius, tautininkus - libera
lus, kurie ten dalyvavo ir 
ilgas kalbas drožė, neduo
dami progos kitiems pasi
girti kitu darbais. Ypač 
skaudžiai bara p. Krali- 
kauską, kad “vakarienės 
metu kiek per ilgai kalbė
jo apie save...”

Tame bankiete labai 
mažai dalyvavo, kas paro
do, kad čia tautininkų - li
beralų kaip ir nėra, o ka
talikai nedalyvavo ir už 
tai reikia juos pagirti.

Beje, tame “dideliame” 
bankiete dalyvavo ir Lie
tuvos Konsulas p. J. Bud
rys, Lietuvos tautininkų 
valdžios seimo sekretorius 
p. Kviklys. Neverk

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Spinoza

Naujos Anglijos L. Vy
čių apskričio pusmetinis 
suvažiavimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 26-tą, 
1937 m., 1:00 vai. po pie
tų.

Sesijos bus laikomos 
taip vadinamoje Lithua
nian hall, Jonės St., Athol, 
Mass.

Kuopos yra raginamos 
iš anksto ruoštis prie šio 
reikalo ir prisiųsti skai
čių dalyvautojų kuogrei- 
čiausiai rengėjų komisijos 
pirmininkei Marijonai Ta
mošiūnaitei, 4 Charles 
Place, Athol, Mass.

Bus įvairių ir įdomių 
svarstymų ir nutarimų. 
Taigi stengtis reikia vi
soms kuopoms dalyvauti.

Kviečiame visus dvasiš
kius, profesionalus ir 
tuos, kurie atjaučiat Vy
čių reikalus, dalyvauti 
šiame susirinkime.

V. Kereišis, 
Pirmininkas.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

‘TIKRAS LIETUVIS 
JOSEPH D. GAYSON 

L1UENSED OPT1C1AN 

Geriausio stiliaus akiniai 
721 Main St. Ro™ » 
Hartford, Conn. Phone 2-684S

i
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Lawrence Biznierių ‘ Sveikinimai
’ i
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GIRL’S SCHOOL DRESSES

Girls “GONE WITH THE WIND” Dresses, latest 
prints and newest styles. Guaranteed fast colors. 
Sizes7 -^16yt .........................  $1.00

J. J. Nevvberry Co.
SUCCESSORS TO
F. E. NELSONS
527 Essex Street

When Borrowing

“LOOK AT ALL THREE”

THE NEED
Not more than you can carry easily 
Not less than you have ūse for

THE TERM
Not long enough to weary you 
Not short enough to burden you

THE COST
A reasonable charge for an unusual service.

WHEN YOU CAN BUY

GLASSES ON CREDIT

Just 50c or $1.00 a week will do!

4

SCOTT
f

Telefonai: Plaza 1350.

FOR 
NEW OR USED CARS

JOE ZAUTRA

ROBINSON TOOHEY CO.
10-20 Winter Street

The Lawrence
Morris Plan Company

204 Es«ex Straat

DON’T NEGLECT YOUR EYES’

Eye neglect should never be tolerated, whether 
you can afford glasses or not, SCOTT’S easy 
credit terms make possible the correction of 
faulty vision without the necessity of the 

depriving yourself of your present financial 
assets.

JEWELRY COMPANY
428 Essex Street

HAVE YOU SEEN THE 
NEW 1938 PHILCO RADIOS?

NO SQUAT — NO SQUINT — NO STOP
Come in and see our eomplete display 

or phone for a free trial 

F, i LEONE COMPANY




